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APRESENTAÇÃO 

 

Os trabalhos realizados dentro do Contrato Nᵒ 12/2019 firmado entre o 

MUNICÍPIO DE BELÉM e o CONSÓRCIO EGIS AMPLA, através da Unidade 

Coordenadora do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova – 

UCP/PROMBABEN, tiveram como objetivo a ELABORAÇÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, a REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO 

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS e a ELABORAÇÃO 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, BELÉM – PA. 

 

Os produtos desenvolvidos na ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO foram analisados e atestados por um Comitê Executivo, 

instituído pelo Decreto nº 94.825-PMB, de 16 de outubro de 2019, com a 

participação dos seguintes membros: 

 

Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN 

Adriana Magalhães Alves – Titular e Coordenadora 

Orlando Gouvêa Gomes – Suplente 

 

Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém – AMAE, substituída 

pela atual Agência Reguladora de Belém – ARBEL, criada pela Lei 9.576 de 22 de 

maio de 2020  

Bruno Penna Hachem – Titular (*) 

Alessandra Machado Noronha – Suplente (*)  

(*) conforme nomeação de substituição efetuada pelo Decreto nº 97.583 - PMB de 

14 de outubro de 2020, por: 

Evelyn Thais Abreu de Souza – Titular  

Elenilce Monteiro de Freitas – Suplente  

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 

Reginaldo César Sanches da Silva – Titular 

Thamna Maíra Lourinho Silva – Suplente 
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Unidade Coordenadora do Programa PROMABEN II – UCP/PROMABEN 

Cynthia Linhares Fernandes de Oliveira – Titular 

Davidson Lennon Gouveia Rodrigues – Suplente 

 

Secretaria Municipal de Saúde – SESMA 

Lauro César Castro do Nascimento – Titular 

Alessandra Santiago Borges - Suplente 

 

No desenvolvimento dos trabalhos, além do apoio de outros profissionais destas 

unidades mencionadas, houve a participação de especialistas de outros órgãos 

locais, Secretarias e Coordenadorias municipais. 

 

Os serviços objeto do PMSB compreenderam os sistemas de: Abastecimento de 

Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais, e 

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos, para toda a área do município 

de Belém, tendo uma abrangência temporal de 20 anos, a partir do ano de 2021. 

 

Na elaboração dos produtos foi atendida a Lei nº 11.445/2007, atualizada pela Lei 

nº 14.206/2020. 

 

Concomitantemente ao desenvolvimento do PMSB foi elaborado o Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e sua Política, que serão apresentados em 

separado ao presente, enquanto a Política Municipal de Saneamento Básico e a 

Política do Plano Municipal de Saneamento de Belém estão apresentadas neste 

conjunto de documentos. 

 

Tendo em vista o grande volume do material gerado e de forma a facilitar o 

manuseio dos documentos, o PMSB de Belém foi dividido em 9 (nove) VOLUMES, 

tendo como estratégia agrupar os diversos produtos elaborados, conforme 

previsto nas etapas especificadas no Termo de Referência, concentrando 

assuntos afins e pertinentes num mesmo volume e os específicos de cada um dos 

componentes separadamente.  
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A estratégia adotada gerou os seguintes VOLUMES, que compõem o PMSB de 

Belém: 

 

VOLUME I – CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

VOLUME II – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

VOLUME III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

VOLUME IV – SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS 

PLUVIAIS 

VOLUME V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

VOLUME VI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO 

VOLUME VII – SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

VOLUME VIII – VERSÃO FINAL DA MINUTA DO PROJETO DE LEI DA POLÍTICA 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DO PLANO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO  

VOLUME IX – RELATÓRIO DE EVENTOS  

 

Os VOLUMES I, VI, VII, VIII E IX são comuns a todos os sistemas, enquanto os 

VOLUMES II, III, IV e V são os específicos de cada um dos quatro serviços do 

saneamento básico. 

 

No VOLUME I têm-se o material da CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO, 

onde estão apresentados os dados e as informações gerais, a situação 

institucional, a situação da sustentabilidade financeira dos serviços do município, 

os indicadores socioeconômicos e financeiros, a situação do desenvolvimento 

urbano e habitação, a situação ambiental e de recursos hídricos, a situação da 

saúde pública perante o saneamento básico e a inserção do município na Região 

Metropolitana de Belém.  

Neste volume são encontradas ainda a definição das bacias hidrográficas 

utilizada, a projeção populacional e de domicílios e a distribuição espacial destas 

em cada bacia hidrográfica. 

 

Nos VOLUME II a V, têm-se o material completo referente à cada modalidade. 

Cada volume é composto, especificamente para cada serviço de saneamento, 
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pelo Diagnóstico da Situação, do Prognóstico e Alternativas para Universalização 

dos Serviços, contemplando a definição de cenários, dos objetivos e metas, da 

seleção do cenário de referência, das alternativas institucionais da gestão dos 

serviços, da projeção das demandas de cada serviço, sendo complementado pela 

proposição e definição dos Programas, Projetos e Ações, com os respectivos 

cronogramas físicos e financeiros, bem como com a hierarquização dos 

programas de intervenção prioritária, sendo propostos para cada um dos serviços 

as respectivas ações de emergências e contingências. 

 

No VOLUME IV – SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS 

PLUVIAIS, apresenta-se ainda um anexo com o Relatório Parcial dos Serviços de 

Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral e Batimetria. 

 

No VOLUME V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS, têm-se os seguintes anexos: Relatório do Estudo da Composição 

Gravimétrica dos Resíduos Sólidos e Relatório de Diagnóstico Socioeconômico e 

Cadastro dos Catadores. 

 

Para cada um dos VOLUMES de I a V foi elaborado um anexo referente a 

apresentação dos mapas, em tamanho A3, na sua escala cartográfica original de 

elaboração e em formato PDF, de acordo com a sequência de figuras 

apresentadas no texto corrido. 

 

No VOLUME VI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO, 

está apresentada a estrutura definida para o BDGI (Banco de Dados Geográfico 

Integrado), da formulação e organização de todo Sistema de Informação 

Geográfica do Plano Municipal de Saneamento Básico de Belém.  

Todas as informações foram editadas com base em regras cartográficas, 

organizadas e mapeadas, sendo que as especificações técnicas foram 

normatizadas conforme o modelo de “Padronização de Objetos de Banco de 

Dados”, disponibilizado pela CINBESA (Companhia de Tecnologia da Informação 

de Belém).  

O Banco de Dados e o Dicionário e Modelo do Banco de Dados desenvolvidos 

serão entregues em meio digital exclusivamente para o CONTRATANTE. 
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No VOLUME VII – SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, estão 

apresentados um quadro de referência de indicadores, que possibilitará um efetivo 

um instrumento de apoio à gestão das metas fixadas, diretamente relacionadas 

ao Plano Municipal de Saneamento Básico e como uma ferramenta de apoio na 

avaliação da operação e manutenção dos 4 componentes do saneamento do 

município. 

Está disponibilizada ainda em meio digital para o CONTRATANTE, uma planilha 

“excel” aberta para lançamento dos dados visando sistematizar o cálculo dos 

indicadores. 

 

No VOLUME VIII – VERSÃO FINAL DA MINUTA DO PROJETO DE LEI DA 

POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DO PLANO MUNICIPAL 

DE SANEAMENTO está apresentada a versão final da minuta do projeto de Lei 

da Política Municipal de Saneamento Básico de Belém e do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

 

Finalmente no VOLUME IX – RELATÓRIO DE EVENTOS apresenta-se o material 

com o histórico dos eventos efetuados, destacando-se as audiências públicas 

iniciais e a consulta pública final, esta motivada pela crise de saúde pública 

motivada pelo COVID 19, que impediu a realização de eventos presenciais. 
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APRESENTAÇÃO DO VOLUME II – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

O Item I – DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO deste relatório, o qual 

apresenta da situação dos serviços de abastecimento de água de Belém, inicia-

se com a caracterização institucional da prestação dos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário, tendo em vista que ambos os serviços são 

prestados pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA.  

 

Na sequência, apresenta-se o levantamento e análise do arcabouço legal, bem 

como dos convênios e contratos firmados pela municipalidade, no âmbito dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Destaca-se mais 

uma vez a interrelação entre os dois serviços prestados pela mesma companhia.  

 

Após estes itens iniciais, tem-se a caracterização do abastecimento de água do 

município de Belém, a se destacar a concepção do sistema, assim como a 

caracterização por unidades operacionais.  

 

Ao longo do texto são apresentados indicadores e informações operacionais 

levantadas in loco, coletadas quando o Consórcio EGIS-AMPLA realizou visita 

técnica a todas as unidades do sistema, assim como a partir de informações 

disponibilizadas pela COSANPA e Administração Municipal.  

 

Por fim, apresenta-se a análise do PMSB elaborado em 2014, apontando as 

principais ações propostas na época para o sistema de abastecimento de água de 

Belém, confrontadas com a atual situação do município na prestação deste 

serviço.   

 

No Item II - PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS foram definidos o Cenário a ser adotado e os macro objetivos do 

plano, estabelecidas as Metas e as Zonas de Gestão e realizadas as projeções de 

Demandas para o sistema de abastecimento de água de Belém. 
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No Item III – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES está apresentado o conjunto 

de programas, projetos e ações que vai viabilizar o atingimento dos macros 

objetivos propostos. 

Todos os projetos e ações dos programas planejados estarão agrupadas em 4 

etapas: 

 

• Imediata ou emergencial – até 3 anos, sendo definido como de programação 

de ações imediatas. 

• Curto prazo – entre 4 a 8 anos. 

• Médio prazo – entre 9 a 12 anos. 

• Longo prazo – entre 13 a 20 anos 

 

Para cada conjunto formulado foi definido um cronograma físico e financeiro, 

levando em conta uma hierarquização de programas e projetos prioritários, o que 

vai permitir identificar ano a ano e pelos períodos de planejamento propostos os 

custos gerais dos investimentos necessários. 

 

Os mecanismos e procedimentos para avaliação da eficiência, eficácia e 

efetividade das ações do PMSB estão apresentadas em documento específico. 

 

Para melhor visualização e verificação dos detalhes, apresentam-se em anexo, os 

mapas em tamanho A3, na sua escala cartográfica original de elaboração, e em 

formato PDF (em meio digital), de acordo com a sequência de figuras 

apresentadas. 
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I – DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

 

1. ANÁLISE INSTITUCIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

1.1. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO 

 

Desde a fundação de Belém até o final do século XX o abastecimento no município 

dava através de poços e bicas provenientes do manancial subterrâneo Paul 

d’Água, cujos exploradores e comerciantes da água eram denominados 

“aguadeiros”. 

 

A intensa exploração do manancial, aliada à falta de sua conservação, 

impulsionou preocupações pela parte pública em relação à implantação de um 

sistema de abastecimento de água.  

 

Diante disso, foi criada, em 1880, a Companhia das Águas Grão-Pará. De acordo 

com o Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água da Região 

Metropolitana de Belém (2004), a companhia de capital privado era propriedade 

da firma La Roque & Cia e foi designada para resolver o problema de 

abastecimento de água potável na capital.   

 

Tendo em vista os estudos em relação a vantajosa capacidade do manancial do 

Utinga, em 1883 foram iniciadas as obras de execução das canalizações das 

águas do Utinga. Em 1884 foi construído o reservatório de água do Largo São 

Brás, com capacidade para 1.500m³ e altura de 21m (Figura 1, unidade existente 

até os dias atuais, porém desativada.  
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Figura 1: Reservatório Elevado do São Brás. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A partir de 1895, o serviço de abastecimento de água passou a ser 

responsabilidade do Estado e não mais da Companhia de Águas Grão-Pará.  

Neste mesmo ano, foi criada a Inspetoria das Águas de Belém, a fim de administrar 

o serviço de abastecimento de água e controlar as ações dos aguadeiros, que 

resistiam às mudanças implantadas. Em 1901 foi criada a Diretoria de Serviços de 

Água, cujo objetivo era aumentar a produção de água do manancial Utinga.  

 

Em 1931, foi realizada a construção do Canal Água Preta, denominado na época 

de Canal Yuna, a fim de interligar as nascentes do lago Água Preta ao consumo 

da população de Belém.  

 

Conforme o Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água da Região 

Metropolitana de Belém (2004), no ano de 1936 foi construída a Estação de 

Tratamento de Água de São Brás (ETA São Brás) com capacidade para 36.000 

m³/h, construída pela empresa Byington & Cia.  

 

Em 1945, foi realizado um contrato entre o Governo do Pará e a firma Byington & 

Cia. No ano seguinte, a empresa desenvolveu o planejamento para conclusão das 

obras do sistema de abastecimento de água de Belém, previsto para os 5 anos 

seguintes.   
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Em 1946 a Diretoria do Serviço de Águas foi transformado em Departamento 

Estadual das Águas, sendo este substituído por Departamento de Águas e 

Esgotos em 1962. Através da Lei 4.336/1970 o departamento de Águas e Esgotos 

foi substituído pela Companhia de Saneamento do Pará em 1970 (COSAMPA).  

 

A partir dos estudos de planejamento, foi projetado o sistema de captação no Rio 

Guamá acoplado do sistema de reservação (Lagos Água Preta e Bolonha), sendo 

este sistema inaugurado em 1975. 

 

Em 1994, foi inaugurada uma nova adutora de água bruta do Rio Guamá para os 

lagos, aumentando a vazão destinada aos lagos Água Preta e Bolonha, no intuito 

de garantir um volume médio suficiente ao abastecimento da população de Belém 

(BRITO, 2009).  

 

O sistema de captação do Rio Guamá teve sua última ampliação realizada no ano 

de 2010, a qual elevou a capacidade de captação para 6,4 m³/s. 

 

Figura 2: Linha do tempo do histórico da operação

 
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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1.2. REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém – AMAE/BELÉM, 

criada pela Lei Municipal no 8.630, de 07 de fevereiro de 2008 foi transformada na 

Agência Reguladora Municipal de Belém – ARBEL, por meio da Lei N° 9.576, de 

22 de maio de 2020, restando redefinida sua reestruturação, competências e 

estrutura organizacional de cargos e funções, e deu outras providências. 

 

A ARBEL é uma autarquia dotada de regime especial e personalidade jurídica 

própria, de direito público e está vinculada à Secretaria Municipal de Coordenação 

Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP (art. 2º, da Lei nº 9.576/2020), tendo 

como missão a regulação dos serviços públicos de saneamento básico do 

Município de Belém (art. 3º, da Lei nº 7.576/2020). 

 

A AMAE regulava exclusivamente os serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, não tendo atuação nos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e também na drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas, entretanto esta situação está superada com a criação da ARBEL que 

passou a regular os quatro eixos de saneamento básico, devidamente 

especificados no artigo 9º, inciso I, II, III, IV e parágrafo único da Lei 9.576/2020.” 

 

Com relação à estrutura organizacional da direção da ARBEL, apresenta-se a 

Figura 2, a qual é composta por três diretores, sendo um diretor presidente e dois 

diretores autárquicos.  

 

Maiores detalhes sobre a ARBEL podem ser obtidos no material apresentado no 

VOLUME I - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO. 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

  

Figura 3: Organograma da Diretoria da ARBEL 

 

Fonte: Adaptado de ARBEL, 2020. 

 

1.2.1. Acompanhamento dos Serviços de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário de Belém 

 

Tendo em vista que  a AMAE/BELÉM, criada pela Lei nº 8.630/2008, tem por 

finalidade dar cumprimento às políticas e desenvolver ações voltadas para a 

regulação, controle e fiscalização dos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário do Município de Belém, através do Conselho Superior de 

Administração da Agência Reguladora Municipal de Água e esgoto de Belém – 

CSA/AMAE/Belém estabeleceu as informações, mínimas, para elaboração de 

relatórios a serem encaminhados, mensalmente, trimestralmente e anualmente, 

pela Prestadora de Serviços dos Sistemas de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário do Município de Belém (COSANPA) à AMAE/BELÉM.  

 

Estas informações mínimas estão descritas em três resoluções, sendo elas: 

Resolução nº 03/2017, nº 04/2017 e nº 05/2017. Destas resoluções, destaca-se a 

de nº 5: 

 

[...] 
Art. 2° Estabelecer as informações, mínimas, para elaboração do 
“Relatório Mensal de Acompanhamento dos Serviços de Abastecimento 
de Água e Esgotamento Sanitário de Belém”, conforme Anexo I. 
Art. 3º A Prestadora de Serviços deverá apresentar no relatório mensal 
uma “Análise Geral do Acompanhamento dos Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário”, considerando, no 
mínimo, os seguintes aspectos: 

Diretoria da ARBEL

Diretor Presidente Diretor Autárquico 1 Diretor Autárquico 2
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I. Enfatizar as divergências existentes entre o previsto e o realizado, no 
que se refere às metas de prestação de serviços adequados, assim como 
na execução dos planos, programas e projetos; 
II. Destacar, analisar e comparar os resultados do sistema de gestão da 
qualidade da Prestadora de Serviços, conforme previsto no Plano 
Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário de Belém (PMSB Água e Esgoto), e o relatório 
mensal de Situação dos Serviços de Água e Esgoto de Belém, conforme 
Anexo I a ser apresentado à AMAE/BELÉM; 
III. Apresentar justificativas a quando da não realização do previsto no 
PMSB Água e Esgoto, assim como apresentar proposições para a 
correção das discrepâncias entre o previsto e o realizado. 

 

Sendo assim, fica a COSANPA obrigada a mensalmente disponibilizar a 

AMAE/BELÉM o relatório de acompanhamento com os indicadores calculados e 

analisados. As resoluções nº 04 e nº 03, obrigam a COSANPA a apresentar 

relatório trimestrais e anuais, respectivamente.  

 

A seguir, nos Quadros 1 a 3, apresenta-se a relação de indicadores calculados 

pela COSANPA e apresentados nos relatórios mensais, trimestrais e anuais à 

AMAE/BELÈM. Para cada um dos indicadores, há uma fórmula de cálculo, bem 

como a descrição e o grupo que ele pertence.  

 

Na sequência, no Quadro 4, tem-se a relação dos indicadores calculados e 

consolidados pela COSANPA, denominados Indicadores de Regulação, 

apresentados no Relatório de Informações Gerenciais – RIG, tendo como ano 

base de 2019.  

 

Destaca-se que ao longo dos diagnósticos do Sistema de Abastecimento de Água 

e Esgotamento Sanitário do município de Belém foram calculados e apresentados 

diversos indicadores referentes aos sistemas de saneamento, de acordo com a 

pertinência de cada um no item em que foi abordado.   
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Quadro 1: Indicadores - Resolução nº 03/2017 – Relatórios Anuais. 

 
 

Tipo de 

Indicador
Indicador Fórmula de Cálculo Unid. Descrição

Abrangência de 

Serviço de Água
%

Porcentagem de imóveis atendidos e em potencial de atendimento pelo Sistema de 

Abastecimento de Água.

Cobertura do serviço 

de abastecimento de 

água

% Porcentagem de imóveis atendidos pelo Sistema de Abastecimento de Água.

Atendimento Serviço 

de Água
% Porcentagem de imóveis domiciliares atendidos pelo Sistema de Abastecimento de Água.

Produção por 

demanda projetada
% Porcentagem, o superávit ou o déficit da produção real em relação a produção projetada.

Idade Média dos 

Hidrômetros na Rede
Ano Idade média dos hidrômetros na rede.

Cobertura de Serviço 

de Esgoto
% Porcentagem de imóveis atendidos pelo Sistema de Esgotamento Sanitário.

Abrangência de 

Serviço de Esgoto
%

Porcentagem de imóveis atendidos e em potencial de atendimento pelo Sistema de 

Esgotamento Sanitário

Atendimento Serviço 

de Esgoto
% Porcentagem de imóveis domiciliares atendidos pelo Sistema de Esgotamento Sanitário.

Liquidez Corrente Índice

Quanto a empresa poderá dispor em recursos, a curto prazo, para pagar suas dívidas 

circulantes. Indica o quanto existe de ativo circulante para cada $ 1 de dívida a curto prazo. 

Quando a liquidez corrente é maior que 1,0 significa que seu capital circulante líquido é 

positivo, se igual a 1,0, é nulo e se menor que 1,0, seu capital circulante líquido é negativo.

Liquidez Geral Índice

Capacidade de pagamento pela concessionária das dívidas de curto e longo prazo, 

utilizando para isso, seus ativos circulantes e realizáveis a longo prazo. É uma medida de 

capacidade da empresa em honrar todas as suas exigibilidades, contando, para isso, 

com os seus recursos realizáveis a curto e longo prazos. De cada $ 1 que se tem de 

dívida, o quanto existe de direitos e haveres no ativo circulante e no realizável a longo 

Indicadores 

de Mercado - 

Água

Indicadores 

de Liquidez

Indicadores 

de Mercado - 

Esgotos
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Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

Tipo de 

Indicador
Indicador Fórmula de Cálculo Unid. Descrição

Grau de 

Endividamento
%

Quanto a prestadora de serviços/operadora/concessionária tomou de empréstimo para 

cada $ 1 de capital próprio aplicado.

Dependência 

Financeira
%

Porcentagem dos ativos totais é financiada por capital de terceiros, ou seja, quanto a 

empresa possui de capital de terceiros em relação ao seu ativo.

Composição de 

Exigibilidades
%

Percentual que as obrigações de curto prazo representam sobre o total de obrigações da 

prestadora de serviços/operadora/concessionária.

Margem Líquida %

Eficiência global da empresa. Esse índice mostra o retorno líquido da empresa sobre seu 

faturamento, ou seja o quanto de lucro a prestadora de serviços/operadora/concessionária 

obteve sobre as vendas e ou prestação de serviços.

Retorno sobre o 

Patrimônio Líquido – 

RSPL

%
Remuneração dos capitais próprios investidos na empresa, ou seja, indica o rendimento 

obtido pela empresa como remuneração do investimento dos acionistas.

Retorno sobre o ativo 

– ROA
% Retorno do capital próprio investido nos ativos da empresa.

Nível de 

Automatização
Índice

Total investido pela concessionária em Ativo Imobilizado em comparação ao custos com 

mão de obra, ou seja o quanto é gasto em Ativo Imobilizado para cada unidade monetária 

gasta com mão de obra.

Imobilização dos 

Capitais
Índice

Percentual dos recursos permanentes (passivo não circulante e patrimônio líquido) que 

está financiando os ativos permanentes. Considera-se um sinal de desequilíbrio 

financeiro caso o resultado da equação seja superior a 1,0 (100%), o que indica que parte 

do passivo circulante está financiando uma parte dos investimentos permanentes.

Produção por 

Imobilizado
% Rendimento produzido pelas imobilizações de água.

Vida Útil Esperada Ano

Vida útil que resta, em média, ao Ativo Imobilizado de água da prestadora de 

serviços/operadora/concessionária. Assim, o resultado da equação indicará o total de 

anos que restam de vida útil do bem.

Produção por 

Imobilizado (Esgoto)
% Apresenta o rendimento produzido pelas imobilizações de esgoto.

Vida Útil Esperada Ano

Apresenta a vida útil que resta, em média, ao Ativo Imobilizado de esgoto da prestadora de 

serviços/operadora/concessionária. Assim, o resultado da equação indicará o total de 

anos que restam de vida útil do bem.

Indicadores 

do 

Imobilizado

Indicadores 

Operacionais - 

Água

Indicadores 

Operacionais - 

Esgoto

Indicadores 

de 

Endividament

o

Indicadores 

de Margem e 

Retorno
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Quadro 2: Indicadores - Resolução nº 04/2017 – Relatórios Trimestrais. 

 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

Tipo de Indicador Indicador Fórmula de Cálculo Unid. Definição

Índice de Macromedição 

na Produção
%

(Total de pontos com medidores nas saídas das ETAs e demais sistemas/total de 

pontos nas saídas das ETAS e demais sistemas) x100

Índice de Macromedição 

na Distribuição
%

(Total de pontos com medidores nas saídas dos reservatórios de todos os 

sistemas/total de pontos nas saídas dos reservatórios de todos os sistemas)x100

Índice de Atualização de 

Cadastro Técnico
% (Extensão de rede de água cadastrada/extensão total de rede de água existente)x100

Índice de Fator de 

Potência
% (custo do fator de potência/custo total de energia)x100

Índice de Eficiência 

Energética (Rendimento do 

Conjunto)

% (total de equipamentos com rendimento >70%/total de conjuntos elétricos)x100

Tarifa Média de Água $ Valor médio por unidade de volume cobrada aos usuários.

Indicador de Desempenho 

Financeiro de Água
%

Resultado operacional dos serviços prestados em relação aos custos e despesas a 

eles associados

Dias de Faturamento 

Comprometido com 

Contas a Receber de Água

Dias
Tempo médio de faturamento em poder dos clientes da prestadora de 

serviços/operadora/concessionária, refletindo a eficiência dos sistemas de cobrança.

Índice de Eficiência 

Operacional de Água
%

Eficiência operacional da prestadora de serviços/operadora/concessionária na prestação 

dos serviços.

Margem Operacional de 

Água
%

Avalia o ganho operacional da empresa em relação ao seu faturamento. Esse indicador 

revela a eficiência operacional da prestadora de serviços/operadora/concessionária, 

medida exclusivamente em função de suas operações normais realizadas para 

manutenção da atividade-fim. De forma indireta afere o impacto das despesas 

operacionais sobre o desempenho operacional do negócio.

Tarifa Média de Esgoto $ Valor médio por unidade de volume cobrada aos usuários.

Indicador de Desempenho 

Financeiro de Esgoto
%

Resultado operacional dos serviços prestados em relação aos custos e despesas a 

eles associados.

Dias de Faturamento 

Comprometido com 

Contas a Receber de 

Esgoto

Dias
Tempo médio de faturamento em poder dos clientes da prestadora de 

serviços/operadora/concessionária, refletindo a eficiência dos sistemas de cobrança

Índice de Eficiência 

Operacional de Esgoto
%

Eficiência operacional da prestadora de serviços/operadora/concessionária na prestação 

dos serviços.

Margem Operacional de 

Esgoto
%

Avalia o ganho operacional da empresa em relação ao seu faturamento. Esse indicador 

revela a eficiência operacional da prestadora de serviços/operadora/concessionária,

Indicadores de 

Infraestrutura

Indicadores 

Operacionais 

Econômico-

Fincanceiro - 

Água

Indicadores 

Operacionais 

Econômico-

Fincanceiro - 

Esgoto
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Quadro 3: Indicadores - Resolução nº 05/2017 – Relatórios Mensais. 

 

Tipo de 

Indicador
Indicador Fórmula de Cálculo Unidade Descrição

Volume de água tratada/ramal m³/ramal

(somatório do volume de água tratada no mês considerado/somatório da 

ligação total real residencial, comercial, industrial, pública, ativas e inativas 

abastecidos no mês considerado)

Produção de água %

(somatório do Volume de água tratada disponibilizada no mês considerado 

por sistemas/somatório do Volume de água produzido mais o volume de 

águas de serviço no mês considerado por sistemas)x100

Regularidade de abastecimento 

na Produção
%

(Somatório de horas paradas por problemas operacionais na produção por 

sistema no mês considerado/(Quantidade de sistemas que pararam por 

problema operacional na produção no mês considerado x Somatória de 

horas do mês considerado)) x 100

Densidade de economias de 

água por ligação
Unid.

(somatório do nº total de economias ativas de água no mês 

considerado/somatório do nº total de ligações hidrometradas e não 

hidometradas abastecidas no mês considerado)

Participação das economias 

residenciais de água no total 

das economias de água

%

(somatório do número de economias residenciais ativas abastecidas no 

mês considerado/somatório do número de economias ativas abastecidas 

no mês considerado) x 100

Índice de Interrupções de 

Fornecimento no 

Abastecimento de Água

Admensional

((somatório da quantidade de economias ativas atingidas por paralisações x 

Horas de duração das paralisações)/(somatório de economias que estão 

ativas sendo abastecidas por água x 24h x Quantidade de dias do mês 

considerado))

Índice de perdas no volume 

faturado
%

((Volume disponível para consumo subtraído do volume total de agua 

faturado)/ volume disponível para consumo)) x 100

Índice de perdas na produção 

de água
%

((volume total de água fornecido à produção do mês considerado subtraído 

do volume tratado disponibilizado do mês considerado)/ volume de água 

tratado disponibilizado do mês considerado)) x 100

Índice de perdas na adução de 

água tratada
%

((volume de agua fornecido para adução de agua tratada de cada trecho do 

mês considerado subtraído do volume de agua tratada distribuída para a 

rede do mês considerado/ volume de agua fornecido para adução de agua 

tratada de cada trecho do mês considerado)) x 100

Índice de perdas na distribuição %
((volume faturado de todos os sistemas no mês considerado/volume 

produzido por todos os sistemas no mês considerado)x100)

Índice de perdas por ramal na 

distribuição
Litros/ramal

(somatório dos volumes micromedidos na produção por sistemas no mês 

considerado subtraído da somatória dos volumes produzidos por sistemas 

no mês considerado/total de ramais de água

Indicadores de 

Perdas

Indicadores de 

Produção
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Tipo de 

Indicador
Indicador Fórmula de Cálculo Unidade Descrição

Índice Nominal de 

Hidrometração
%

(total de ramais com hidrômetros na rede no mês considerado/total de 

ramal real (ativos e inativos))x100

Índice de Substituição 

Hidrômetros
%

(total de hidrômetros substituídos na rede no mês considerado/total de 

hidrômetros na rede)x100

Índice de Instalação de 

hidrômetros
%

(total de hidrômetros instalados na rede no mês considerado/total de 

hidrômetros na rede)x100

Índice vazamentos registrados 

na rede
%

Total de vazamentos registrados na rede no mês considerado/extensão 

total da rede

Índice efetivo de Hidrometração
Vazamento 

rede/Km

(total de ramais com hidrômetros em funcionamento na rede no mês 

considerado/total de ramal real (ativos e inativos))x100

Índice de micromedição relativo 

ao consumo
m³/ramal

(Volume total de água micromedida no mês considerado /quantidade total 

de ligações ativas micromedidas no mês considerado)

Consumo micromedido por 

economia
m³/economia

(Volume total de água micromedida no mês de referência/quantidade total 

de economias ativas micromedidas no mês de referência)

Índice de consumo de energia 

elétrica em sistemas de 

abastecimento de água

KWh/m³
(consumo total de energia elétrica nos sistemas /volume disponibilizado 

para consumo na rede)

Índice de consumo de Água %
(volume total de água faturado no mês considerado/volume disponibilizado 

na rede para consumo no mês considerado)x100

Índice de obstrução de ramais 

domiciliares de esgoto

Nº de 

desobstruções/l

ig ações/ mês

Quantidade de ramais domiciliares obstruídos em cada dez mil ligações.

Índice de obstrução de rede 

coletoras de esgoto

Nº de 

desobstruções/

km /mês

Extensão de rede coletora obstruída em cada mil quilômetros de rede 

coletora de esgoto.

Índice Médio de Pressão 

Mínima na Rede
%

Apresentar o valor da média das pressões mínimas aferidas na rede de 

distribuição de água

Índice Médio de Pressão 

Máxima na Rede
%

Apresentar o valor da média das pressões máximas aferidas na rede de 

distribuição de água

Nível do Reservatório Elevado 

Máximo e Mínimo

Apresentar o Nível máximo e mínimo dos reservatórios elevados de cada 

sistema de abastecimento no mês considerado.

Nível do Reservatório Apoiado 

Máximo e Mínimo

Apresentar o Nível máximo e mínimo dos reservatórios apoiados de cada 

sistema de abastecimento no mês considerado

Indicadores de 

Infraestrutura
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Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 
 

Tipo de 

Indicador
Indicador Fórmula de Cálculo Unidade Descrição

Índice de vazamentos 

REPARADOS EM REDES

Vazamento 

total/Km

Total de vazamentos reparados em rede de abastecimento no mês 

considerado/total de extensão de rede

Índice de vazamentos 

REPARADOS EM RAMAIS

Vazamento 

total/Km

Total de vazamentos reparados em ramais de água no mês 

considerado/total de extensão de rede de abastecimento

Tempo médio de atendimento 

das OS de vazamentos

Total 

horas/vazament

o

Total de horas gastas no reparo de vazamentos no período 

considerado/total de vazamentos reparados no período considerado

Corte de água % (total de corte mensal/total de ramais de água ativos)x100

Consumo médio faturado por 

ramal
% (total faturado mensal/total de ramais de água ativos)x100

Prazo médio de atendimento de 

OS de esgoto
Dias Relação entre o tempo de execução e a quantidade de O.S. realizadas.

Qualidade da Água tratada 0,20 x P (TB) + 0,25 x P (CLR) + 0,10 x P (PH) + 0,15 x P (FLR) + 0,30 x P (BAC) Admensional Avaliar a qualidade da água tratada no mês considerado.

Qualidade de esgoto tratado 0,35 x P (Ms) + 0,30 x P (Msol) + 0,35 x P (DBO) Admensional Avaliar a qualidade do efluente tratado no mês considerado.

Reclamações relativas a 

qualidade da água

Reclamação/Ra

mal

Quantidade de reclamações sobre a qualidade da água/total de ramais de 

água ativos

Índices de Análises 

Bacteriológicas
%

(Nº de análises bacteriológicas das amostras de água tratada em 

conformidade com a portaria de consolidação nº5 do ano de 2017realizadas 

no mês considerado/nº total de análises bacteriológicas das amostras de 

água tratada realizadas no mês considerado)x100

Índice de Análises Físico - 

Químicos
%

(Nº de análises físico-químicas em conformidade com a portaria de 

consolidação nº5 do ano de 2017realizadas no mês considerado/nº total de 

análises físico-químicas realizadas no mês considerado)x100

Eficiência nos prazos de 

atendimento
%

(quantidade de serviços executados no prazo/quantidade de serviço 

total)x100

Índice de Qualidade da Água 

tratada para as variáveis 

bacteriológicas*

Presença de coliforme total (P) e E.Coli (PP) Admensional Presença ou ausência de coliforme total(P) e E.Coli(PP)

Índice de conformidade da 

qualidade de amostras - cloro 

residual

%
(quantidade de amostras para cloro residual em conformidade 

analisadas/quantidade mínima de amostras para cloro residual)x100

Indicadores de 

Qualidade

Indicadores de 

Controle de 

Perdas

Indicadores 

Comerciais
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Quadro 4: Indicadores de Regulação. 

 
Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

Indicadores da Regulação jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19

Tempo Médio de Atend das OS de Vaz -

COD F3 (Tot Hs/Vaz)
119,12 127,02 85,31 82,64 61,97 82,07 77,21 70,30 91,19 99,34 85,08 95,15

Corte de água COD G1 (%) 1,25 1,03 0,81 1,22 1,19 1,12 1,58 1,28 1,39 1,40 1,48 1,17

Reclamação  Relativa  Quali Agua -COD 

H3( Reclam/Ramal)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eficiência nos parzos de Atendimento -COD 

H6 (%)
1,38 1,13 1,41 1,17 1,48 1,01 1,18 1,60 1,39 1,41 1,45 1,06

Nível de Atualização Cadastro  Com -COD 

G3 (%)
9,33 5,00 6,37 9,30 9,51 9,87 12,68 2,89 3,19 14,03 2,77 1,19

Índice de Vazamentos Registrados -COD E6 

(Vaz Regist /Km)
0,15 0,14 0,12 0,11 0,14 0,14 0,15 0,17 0,14 0,16 0,17 0,14

Índice de Vaz Reparados Rede- COD F2(Vz 

Repa Rede/Km)
0,15 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,15 0,16 0,14 0,16 0,16 0,14

Índice de Vaz Reparados Ramais-COD F2.1 

(Vz.Repa Ramal/Km)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Idade Média dos Hidrom na Rede-COD E5 

(Anos)
11,12 11,19 11,23 11,31 11,36 11,33 11,38 11,45 11,46 11,43 11,38 11,37

Volume de agua tratada por ramal - COD 

B1 (m³/Ramal)
21,49 20,04 21,46 21,36 21,38 22,37 21,02 22,27 22,06 22,83 22,97 22,79

Indice de produção de agua - COD B3 ( %) 97,81 97,81 97,81 97,81 97,81 97,81 97,81 97,81 97,81 97,81 97,81 97,81

Densidade de Econ de Àgua p/ Lig -COD B6 

(Und)
1,35 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37

Part Econ.resid Água no total de econ 

Água Ativas - COD B7 (%)
91,44 91,46 91,50 91,55 91,54 91,49 91,20 91,32 91,29 91,15 91,15 91,20

Indice de perdas por volume faturado-COD 

C1 (%)
-28,35 -24,08 -28,50 -28,77 -28,15 -32,90 -28,89 -31,91 -31,09 -34,19 -33,48 -33,17

Indice de perdas na produção de agua-

COD C2 (%)
N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Indice de Perdas por Ramal na 

Distribuição -COD D1 (Lts/Ramal)
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Indice deSubstituição de Hidrometros - 

COD E4 (%)
0,04 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,30 0,46 0,37

Indice de Instalação de Hidrometro - COD 

E4.1 (%)
0,53 0,08 0,16 0,39 0,11 0,13 1,31 0,24 0,15 0,19 0,25 0,42

Indice de Micromedição em Relação as 

Ligações Medidas - COD E14 (m³/Ligação) 
18,48 17,73 19,07 17,99 18,69 17,99 17,39 17,67 18,03 18,33 18,80 18,53

Consumo Micromedido por Economia -COD  

E15 (m³/Econ)
11,44 10,92 11,72 11,10 11,51 11,07 10,58 10,81 11,02 11,18 11,45 11,30

Indice de Cons Energ. Elet. Em Sist de 

Produção de Água - COD E16 (kWh/M³)  
N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Indice de Consumo de Água - COD E17 (%) 61,21 64,41 62,21 60,76 61,77 57,97 60,42 57,69 58,75 57,08 57,44 56,86

Consumo Médio Faturado por Ramal - COD 

G2 (m³/Ramal)
20,89 20,66 20,83 20,64 20,86 20,32 20,56 20,76 20,80 20,63 20,92 20,88
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1.3. OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A operação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é 

realizada pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ – COSANPA 

desde o ano de 1970, com a assinatura de contrato de concessão entre o município e 

a companhia estadual. 

 

Recentemente, no ano de 2015, foi assinado um contrato de programa entre o 

município e a COSANPA, ampliando o vínculo por mais 30 anos. 

 

No que diz respeito a estrutura organizacional da Companhia de Saneamento do Pará, 

para realização da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, a COSANPA formalizou através da RC nº 001/2018 organograma da 

companhia, conforme mostrado na Figura 4. 

 

Figura 4: Organograma da COSANPA 

 
Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 
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Como pode ser observado, está diretamente ligada à prestação os serviços de 

abastecimento de água, a Diretoria de Operações, bem como as Unidades de Serviço 

– Produção de Água, Manutenção e Controle Operacional e Redução de Perdas.  

 

Com relação ao número de servidores da COSANPA dedicados para cada cargo, não 

se obteve acesso aos relatórios do Recursos Humanos da companhia. Entretanto, 

através do Relatório de Informações Gerenciais – RIG, identificou-se o total de 367 

empregados próprios da COSANPA que atuam no município de Belém, resultando 

numa média de 625 ligações por empregado. 

 

 

1.4. ESTRUTURA TARIFÁRIA 

 

A atual estrutura tarifária praticada pela COSANPA, estabelecida em setembro de 

2018, considera que toda a economia de água e/ou esgoto possui um consumo 

mínimo de 10 m³. Deste modo, a tarifa mínima de água para uma economia residencial 

é de R$ 24,86 e de esgoto 60% deste valor, ou seja, R$ 14,92, resultando numa 

tarifação residencial mínima para prestação dos serviços de água e esgoto igual a R$ 

39,78. 

 

Para o consumo de economias comerciais e/ou industriais, o consumo mínimo 

estabelecido também é de 10 m³, resultando numa tarifa mínima para uma economia 

com atendimento de água e esgoto igual a R$ 119,15 para um comércio e R$ 148,72 

para uma indústria. 

 

No Quadro 5 estão apresentados os valores da estrutura tarifária da COSANPA. 
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Quadro 5: Estrutura Tarifária da COSANPA (setembro/2018). 

Categoria Subcategoria Quantidade Valor Água Valor Esgoto Valor Água + Esgoto

R1 10 m³ 24,86R$                   14,92R$                   39,78R$                   

R2 20 m³ 60,50R$                   36,30R$                   96,80R$                   

R3 30 m³ 108,24R$                 64,94R$                   173,18R$                 

R4 40 m³ 161,92R$                 97,15R$                   259,07R$                 

C1 10 m³ 74,47R$                   44,68R$                   119,15R$                 

C2 25 m³ 213,90R$                 128,34R$                 342,24R$                 

C3 50 m³ 446,27R$                 267,76R$                 714,03R$                 

C4 75 m³ 678,65R$                 407,19R$                 1.085,84R$              

I1 10 m³ 92,95R$                   55,77R$                   148,72R$                 

I2 25 m³ 271,48R$                 162,89R$                 434,37R$                 

I3 50 m³ 569,03R$                 341,42R$                 910,45R$                 

I4 75 m³ 866,58R$                 519,95R$                 1.386,53R$              

P1 10 m³ 74,47R$                   44,68R$                   119,15R$                 

P2 25 m³ 213,90R$                 128,34R$                 342,24R$                 

P3 50 m³ 446,27R$                 267,76R$                 714,03R$                 

P4 75 m³ 678,65R$                 407,19R$                 1.085,84R$              

Residencial

Comercial

Industrial

Público

 
Fonte: COSANPA, 2019. 

 

Em novembro de 2019 foi aprovado um reajuste na tarifa de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário no valor de 18% em todas as faixas de consumo e categorias. 

Este reajuste foi discutido e aprovado pelo Conselho Superior de Administração, 

formado por membros do poder municipal e organizações da sociedade civil, e 

determinado pela AMAE, entrando em vigor a partir do mês de janeiro de 2020. 
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2. ANÁLISE DO ARCABOUÇO LEGAL 

 

2.1. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Os recursos ambientais ao longo dos tempos foram explorados pelo homem de forma 

desordenada, tornando o Meio Ambiente fonte de grande preocupação. A Carta 

Magna Federal representa um marco na legislação ambiental brasileira, sendo a 

primeira a tratar ostensivamente da questão ambiental, trazendo mecanismos para 

sua proteção e controle, sendo apontada por alguns como “Constituição Verde”, pois 

é a responsável pela elevação do meio ambiente à categoria dos bens protegidos pelo 

ordenamento jurídico. 

 

A Constituição de 1988 trouxe dispositivos que ressaltam a importância do serviço de 

saneamento básico, tais como a competência exclusiva da União para instituir 

diretrizes para o saneamento básico e promover planos de desenvolvimento social, 

vejamos:  

 

“Art. 21. Compete à união: IX - elaborar e executar planos nacionais e 
regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 
social; XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação, saneamento básico e transportes urbanos; (...)” 

 

Ainda com relação aos dispositivos de proteção instituídos pela Carta Magna 

podemos destacar a competência comum dos entes federativos para promover a 

melhoria das condições de saneamento básico, previsto no artigo 23, incisos VI e IX, 

a corroborar: 

 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas; IX - promover programas de construção de 
moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; 
(...)” 

 

Para se assegurar esse direito, o Poder Público através de todos os entes políticos, 

tem a incumbência de preservar e controlar a poluição em todas as suas formas. 

Sendo reconhecida pela Constituição Federal de 1988 a autonomia dos Municípios 



 

27 

 

para legislarem sobre matérias de interesse local. Tal prerrogativa decorre do disposto 

no art. 30, inciso I, da Carta Magna Federal, assim redigido: 

 
“Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse 
local; (…)” 

 

Através dessa prerrogativa, foi conferida aos municípios a competência e a 

legitimidade para editarem normas de abrangência específica nas suas respectivas 

extensões territoriais. 

 

Importante ressaltar, também, que Constituição Federal de 1988 regularizou a matéria 

ambiental, bem como concebeu o direito ao meio ambiente sadio como um direito 

fundamental do indivíduo, instituindo a proteção do meio ambiente como princípio da 

ordem econômica, no art. 170. 

 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: VI - defesa 
do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; (...)” 

 

Assim, podemos firmar que conforme preconizado por nossa Constituição o serviço 

público de saneamento básico deve ser impreterivelmente disponibilizado pelo Estado 

a todos os brasileiros, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

Desta forma, cabe ao poder público e a coletividade preservar o Meio Ambiente, 

conforme muito bem preconizado nos termos do artigo 225, da Constituição Federal 

de 1988, in verbis: 

 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.  
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: - 
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; - preservar a diversidade e a 
integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; - definir, em todas 
as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 
somente através de lei,  vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; exigir, na forma da lei, 
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para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; - controlar a produção, a 
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; - 
promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; - proteger a 
fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade.  
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 
público competente, na forma da lei.  
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato- Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais.  
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por 
ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.§ 
6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.” 

 

Diante do exposto, resta cristalino que a preservação do Meio Ambiente é de 

natureza constitucional, cabendo não só ao Poder Público, mas também à 

coletividade, fiscalizar e fazer valer os preceitos previstos na Carta Magna Federal. 

 

Conclui-se, portanto, que a preocupação de preservar e proteger o Meio Ambiente 

não é de hoje, pois está há muito tempo presente no nosso ordenamento jurídico, 

cabendo a cada unidade e esfera da federação “fazer a sua parte”, dentro do 

exercício de suas respectivas competências. 

 

 

2.2. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL 

 

Feitas as considerações com relação ao previsto na Constituição Federal consoante 

às questões ambientais, satisfaz apresentar nesse momento a legislação 

infraconstitucional sobre o referido assunto, em destaque aquelas que objetivaram o 

presente estudo. 
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É consabido que o saneamento básico é o conjunto de medidas que visa preservar 

ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e 

promover a saúde, buscando melhorar a qualidade de vida da população, à 

produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. 

 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição conforme 

já narrado anteriormente, e definido pela Lei nº. 11.445/2007, considerada o marco 

regulatório do saneamento básico. 

 

Com o advento da Lei 11.445/2007, atualizou-se no âmbito legislativo, a política 

pública de saneamento básico brasileiro, dentre as principais características da 

referida legislação destaca-se a definição sobre os serviços que integram o conceito 

de saneamento básico, de acordo com o art. 3º da Lei nº 11.445/2007, tais serviços 

consistem em abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos 

sólidos e o manejo de águas pluviais (alterações trazidas pela lei nº 13.308/2016). 

 

Em menção, ainda, no artigo 3º, da Lei nº 11.445, de 2007, esse apresenta em seus 

incisos algumas definições que já demonstram o intuito da lei em universalizar os 

serviços e atender da melhor maneira possível às populações e localidades de baixa 

renda, tais como os conceitos de: gestão associada; universalização; controle social; 

e subsídios. 

 

Outra importante mudança trazida pela Lei 11.445/2007, atualizada pelo Decreto 

Federal nº 10.203, de 22 de janeiro de 2020, trata do prazo para formulação de plano 

de saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, o qual será condição para 

aceso aos recursos orçamentários da União ou aos recursos de financiamentos 

geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, 

quando destinados a serviços de saneamento básico.  

 

Busca-se, com essa mudança, tornar-se um referencial para a obtenção do 

financiamento e valorizar o bom uso dos recursos públicos, através do planejamento 

e controle social. Sem dúvida nenhuma uma das maiores inovações desse Diploma 

Legal e do Decreto que a regulamentou, consiste na obrigação dos titulares dos 
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serviços, no caso os Municípios, elaborarem os seus respectivos Planos de 

Saneamento Básico (art. 9o, inciso I, da Lei nº 11.445/2007). 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB é um instrumento de planejamento 

que auxilia os municípios a identificar os problemas do setor, diagnosticar demandas 

de expansão e melhoria dos serviços, estudar alternativas de solução, bem como 

estabelecer e equacionar objetivos, metas e investimentos necessários, com vistas a 

universalizar o acesso da população ao saneamento básico.  

 

No que diz respeito ao planejamento do PMSB, esse deve ser elaborado com base 

em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço (artigo 19,§ 1o). A 

elaboração deve contar com participação da sociedade (artigo 3º, inciso IV, e artigo 

11, § 2o, inciso V), para tanto é necessária ampla divulgação das propostas dos planos 

e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou 

consultas públicas (artigo 19, § 5º).  

 

Com relação à revisão do PMSB esse deve ser revisto periodicamente, em prazo não 

superior a 4 (quatro) anos e anteriormente à elaboração do Plano Plurianual (artigo 

19, § 4º).  

 

No que tange os contratos de concessão dos serviços públicos de saneamento, deve 

ser observado o conteúdo dos planos (artigo 11, inciso I), bem como se utilizar desse 

para balizar as estratégias de investimentos e os projetos relativos ao contrato (artigo 

11, §1o). O plano contemplará, no mínimo, o diagnóstico da situação do saneamento 

básico em sua área de abrangência; os objetivos e metas de curto, médio e longo 

prazos, que levarão à universalização dos serviços; quais são os programas, projetos 

e ações indispensáveis ao atendimento dos objetivos; atitudes que deverão ser 

adotadas em casos de emergências ou contingências; e procedimentos para 

avaliação e monitoramento dos trabalhos realizados durante a execução do plano, 

tudo conforme exige o artigo 19, e seus incisos, da Lei 11.445/2007. 

 

Ainda, deve o plano discorrer sobre o financiamento de suas ações, indicando as 

possíveis fontes de financiamento (artigo 19, inciso III). 
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Além do planejamento, a Lei nº 11.445/2007 também criou mecanismos de controle 

social, inserindo representantes da sociedade civil, dos prestadores dos serviços e do 

próprio Poder Público em órgãos colegiados, tendo como objetivo, dentre outros, o 

cumprimento e o acompanhamento das metas estabelecidas no respectivo Plano de 

Saneamento Básico. 

 

A necessidade de agência reguladora para exercer a normatização dos serviços de 

saneamento também constitui importante inovação trazida pela Lei Federal em exame 

(art. 21 e seguintes). É dever da entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a 

verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos seus 

prestadores (artigo 20, parágrafo único). 

 

Veja-se que a atividade regulatória é competência do titular do serviço, que pode 

proceder sua delegação, porém, não obstante quem seja o ente regulador, deverá 

editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos 

serviços (artigo 23, da Lei 11.445/2007), abrangendo, entre outros aspectos, as metas 

progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos (inciso 

III); e subsídios tarifários e não tarifários (inciso IX).  

 

A presente legislação assegura aos usuários de serviços púbicos de saneamento 

básico amplo acesso sobre os serviços fornecidos, direitos e deveres, acessos ao 

manual do usuário elaborado pelo prestador de serviços, bem como acesso ao 

relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços (art. 27, inciso I, II, III 

e IV, da Lei 11.445/2007). 

 

O serviço público de saneamento terá a sustentabilidade econômico-financeira 

assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços 

de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais (art. 29, inciso I, II, III, 

da Lei 11.445/2007). No tocante aos reajustes das tarifas, essas poderão ser 

realizadas observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as 

normas legais, regulamentares e contratuais (art. 37, da Lei 11.445/2007). 
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Sem dúvidas o maior desafio do aludido diploma legal é o acesso de todos os 

brasileiros ao saneamento básico, ou seja, a globalização do atendimento, com o 

consistente propósito de estabelecer os marcos referenciais às três esferas da 

federação com vistas a universalizar o acesso, com uma prestação racionalizada e 

preocupada com o meio ambiente. 

 

Ainda nesse contexto, quanto à legislação infraconstitucional, em 31 de agosto de 

1981, foi publicada a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, que tem como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da 

vida humana (art. 2º, da Lei 6.938/81), bem como, segundo a qual há que se assegurar 

a “manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um 

patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o 

uso coletivo”, nos termos do art. 2º, inciso I, da referida norma.  

 

Na mesma senda, foi publicada a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que instituiu o 

Plano de Gerenciamento Costeiro - PNGC, como parte integrante da Política Nacional 

para os Recursos do Mar - PNRM e Política Nacional do Meio Ambiente.  

 

O Planejamento integrado da utilização de tais recursos visa ordenar a ocupação dos 

espaços litorâneos devendo ser observando normas, critérios e padrões relativos ao 

controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, estabelecidos pelo 

CONAMA, levando em consideração os aspectos de urbanização; ocupação e uso do 

solo, do subsolo e das águas; parcelamento e remembramento do solo; sistema viário 

e de transporte; sistema de produção, transmissão e distribuição de energia; 

habitação e saneamento básico; turismo, recreação e lazer; patrimônio natural, 

histórico, étnico, cultural e paisagístico (Art. 5º, da Lei nº 7.661/1988). 

 

A Legislação Federal em comento resguarda, ainda, que os Estados e Municípios 

poderão instituir, através de lei, os respectivos Planos Estaduais ou Municipais de 
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Gerenciamento Costeiro, devendo ser observadas as orientações do Plano Nacional  

de Gerenciamento Costeiro (Parágrafo 1º do artigo 5º, da Lei nº 7.661/1988). 

 

A Lei nº 9.605/98, na sua qualidade de norma infraconstitucional, merece ser 

destacada, visto que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

 

Merece também destaque a Lei 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, e regulamentou o inciso XIX, do artigo 21, da Constituição Federal de 1988, 

determinando que a união deva instituir um sistema de gerenciamento de recursos 

hídricos, bem como definir critérios de outorga de seu uso. 

 

O Governo Federal sancionou a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, regulamentando 

a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação 

da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, e deu outras providências. 

 

2.2.1. Legislações Federais Esparsas 

 

Em continuidade a legislação federal em verificação, requer realce a Lei nº 

11.107/2005, regulamentada pelo Decreto nº 6.017/2007, pois a mesma estabelece 

as normas gerais de contratação de consórcios públicos, onde a Política Nacional de 

Saneamento básico confere tratamento diferenciado às soluções regionalizadas. No 

caso dos estados, a Lei nº 11.445/2007, já mencionada alhures, facilita o acesso aos 

recursos federais para aqueles que instituírem microrregiões para a sua gestão, 

enquanto para os municípios, priorizando a disponibilização de recursos para aqueles 

que tiverem optado por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão 

associada. 

Ainda, não se pode deixar de citar a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que 

instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC. Essa Lei trouxe no seu 

bojo mecanismos dedicados à redução de gases poluentes e à contenção do efeito 

estufa, impactando positivamente nas políticas ambientais. 
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A Lei nº 6.938/1981 foi responsável pela criação do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA, órgão colegiado brasileiro responsável pela adoção de medidas 

de natureza consultiva e deliberativa acerca do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

– SISNAMA, um modelo descentralizado de gestão ambiental, criando uma rede 

articulada de organizações nos diferentes âmbitos da federação, constituído pelos 

órgãos e entidades na União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 

responsáveis pela proteção ambiental.  

 

Constituem parte do arcabouço jurídico federal, outrossim, a Lei 10.257/2001, que 

instituiu o Estatuto das cidades, regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição 

de 1988; Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação 

ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 

providências; Lei nº 12651, de 25 de maio de 2012, que instituiu o Código Florestal 

Brasileiro. 

 

Outra respeitável lei que merece destaque na legislação infraconstitucional é  a Lei nº 

8.666/1993 que regulou o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e estatuiu  

diretrizes para licitações e contratos da Administração Pública e deu outras 

providências. A legislação em ênfase trouxe em seu bojo preceitos legais pertinentes 

ao procedimento licitatório obrigatório e anterior a aquisição de bens ou serviço por 

parte do poder público. Importante destacar aqui que há casos em que a legislação 

prevê a dispensa ou a inexigibilidade de licitação (§2º, do artigo 54 da Lei nº 

8.666/1993). Essa inviabilidade pode ser tanto pela exclusividade do objeto a ser 

contratado, como pela falta de empresas concorrentes (art. 25, da Lei nº 8.666/1993). 

Estão subordinados à Lei nº 8.666/1993, os órgãos da administração direta, os fundos 

especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades 

de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios (Parágrafo único, do artigo 1ª, da Lei 

8.666/1993). 

 

Com relação aos contratos administrativos, esses devem obedecer às normas de 

direito público sendo- lhes imprescindíveis cláusulas que estabeleçam o objeto e seus 

elementos característicos, o fornecimento e a forma de execução, valores, prazos, 
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forma de pagamento, crédito pelo qual correrá a despesa, garantias para assegurar a 

efetivação, direitos e obrigações das partes, bem como aplicação de penalidade, se 

necessário. O contrato deverá mencionar, igualmente, os casos de rescisão, o 

reconhecimento dos direitos da Administração e demais requisitos elencados no artigo 

55 e incisos da Lei nº 8.666/1993, sendo-lhes aplicados os princípios da teoria geral 

dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

Os contratos necessitam determinar com clareza e precisão as condições para sua 

execução, exteriorizadas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, devendo estar vinculados com as condições da licitação 

(§ 2º, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993). 

 

Com relação à celebração do contrato pela Administração Pública com pessoas 

físicas ou jurídicas domiciliadas fora do país, deverá constar imperiosamente cláusula 

que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer 

questão contratual (art. 55, § 2º, da Lei 8.666/1993), exceto nos casos da exceção do 

art. 32, §6º, da Lei nº 8.666/1993. 

 

No que diz respeito à inexecução total ou parcial do contrato a legislação em vigor (Lei 

nº 8.666/1993) prevê a rescisão, bem como a aplicação das penalidades previstas no 

contrato (art. 77, da Lei nº 8.666/1993). As causas que geram anulação contratual 

estão dispostas no artigo 78 e incisos seguintes da Lei nº 8.666/1993, podendo ocorrer 

em razão de ato unilateral e escrito da Administração, de forma amigável ou ainda 

entabulado entre as partes e por ação judicial, nos termos do artigo 79, incisos I, II, III, 

da Lei nº 8.666/1993).  

 

Necessário trazer à baila, também, à Legislação Federal de Concessão e Permissão 

das Prestações de Serviços Públicos, a Lei nº 8.987/1995, que regulamentou o regime 

de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da 

Constituição Federal, e deu outras providências. 

 

O conceito de concessão serviço público está estampado no artigo 2º, inciso II, da 

legislação supramencionada, sendo compreendido como delegação de sua 
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prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de 

concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade 

para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. No tocante a 

concessão do serviço público o mesmo deverá ser objeto de prévia licitação (art. 14, 

da Lei 8.987/1995), observados os princípios constitucionais do artigo 37, da CF/1988, 

bem como procedido do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao 

instrumento convocatório. 

 

O Poder Público na qualidade de concessor do serviço poderá declarar a utilidade dos 

bens necessários à execução do serviço ou obra, promovendo as desapropriações, 

diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será 

desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis (art. 29, inciso VII, da Lei 

8.987/1995); 

 

A respeito da concessão do serviço público é imprescindível discorrer sobre os 

poderes do poder concedente, tendo destaque o direito de regulamentar o trabalho 

concedido, aplicar multas, intervir, extinguir a concessão, homologar reajustes, revisar 

tarifas, tudo de acordo com o previsto na legislação em vigor e na forma prevista no 

contrato (art. 29, incisos I, II, III, IV e V da Lei nº 8.987/1995). No tocante a intervenção, 

esta deverá ser dar por meio de decreto do poder concedente, que deverá constar a 

designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida 

(parágrafo único do artigo 32, da Lei 8.997/1995). 

 

Além disso, é dever do poder concedente zelar pela boa qualidade do serviço, 

recebendo, analisando e resolvendo queixas e reclamações dos usuários, assim como 

informar sobre as providências adotas, em até 30 (trinta) dias (artigo 29, inciso VII, da 

Lei 8.987/1995). 

 

São deveres da Concessionária, prestar serviço adequado, prestar contas da gestão 

ao poder concedente e aos usuários, cumprir e fazer cumprir as normas e as cláusulas 

contratuais da concessão assim como é responsável pelas contratações, não fazendo 

qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder 

concedente (art. 31 e seus respectivos incisos). 
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O poder concedente pode finalizar a permissão diante termos aplicados no contrato, 

durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, desde que possua lei 

autorizativa e mediante pagamento de indenização, pelo descumprimento de 

obrigações legais ou contratuais pelo concessionário, rescisão, anulação, bem como 

em caso de falência ou extinção da empresa concessionária (art. 35, inciso I ao VI, da 

Lei 8.987/1995).  

 

Com efeito, observa-se que no âmbito federal existem diversos instrumentos 

legislativos direcionados à proteção do meio ambiente, sem prejuízo de que os demais 

entes federados (estados, municípios e Distrito Federal), compulsoriamente ou não, 

elaborem as suas políticas ambientais próprias, através de planejamento específico e 

da edição de normas de abrangência local. 

 

 

2.3. LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ 

 

O Estado do Pará, exercendo seus privilégios quanto ente federado, publicou 

legislações específicas visando executar instrumentos de preservação ambiental no 

âmbito do seu território. Visando a proteção do Meio Ambiente, em 05 de outubro de 

1989 sancionou sua própria Constituição. 

 

Com a promulgação da Constituição Estadual, o artigo 17 disponibilizou sobre as 

competências do Estado, Município e a União, sendo resguardado por ambos no 

inciso IX, a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico. (art. 17, inciso IX, da Constituição 

Estadual do Pará). 

 

Em relação à política urbana, fruto e objeto da presente análise, essa terá como 

objetivo pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-

estar de sua população, respeitados os princípios constitucionais e mais os seguintes: 

 

A política urbana deve respeitar os preceitos protegidos pela carta magna de 
1988, assim como, os princípios estaduais de promoção do direito de todos 
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os cidadãos à moradia, transporte coletivo, saneamento básico, energia 
elétrica, iluminação pública, abastecimento, comunicação, saúde, educação, 
lazer e segurança, bem como a preservação do patrimônio cultural e 
ambiental (art. 236, inciso III, da Constituição Estadual do Pará). 

 

A Constituição Estadual, na seção III, versa sobre a Saúde e o Saneamento, sendo 

resguardada pelo Estado a garantia de aos seus cidadãos saneamento básico, 

compreendido, na sua concretização mínima, como os sistemas de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos e de drenagem 

urbana e rural, considerado como de relevância pública, cabendo-lhes adotar 

mecanismos institucionais e financeiros para tal fim (Art. 267, da Constituição do 

Estado do Pará). 

 

Importante ressaltar que as providências perfilhadas pelos Estados e Municípios no 

que diz respeito ao saneamento básico deverão ser de forma integrada com as 

atividades dos diferentes setores da administração pública, assegurando a captação 

de recursos financeiros e reservas orçamentárias suficientes e adequadas às 

prioridades de investimentos previstos no plano estadual de saúde, bem como 

disciplinando atividades públicas e privadas para a utilização racional da água, do solo 

e do ar, visando à proteção ao meio ambiente (art. 267, parágrafo 1º, inciso I e II, da 

Constituição do Estado do Pará). 

 

O artigo 267 apresenta, ainda, no parágrafo 2º, a possibilidade de criação de 

diferenciadas para atendimento da parcela menos favorecida, assim como para a 

melhor utilização do potencial dos serviços de saneamento, ficando a competência 

aos órgãos Estaduais (art. 267, parágrafo 2º e 3º, da Constituição do Estado do Pará). 

 

A Constituição trouxe também a competência do sistema estadual de saúde quanto à 

promoção, formação e aperfeiçoamento de recursos humanos nas áreas de saúde e 

Saneamento Básico em todos os níveis (Art. 270, da Constituição do Estado do Pará). 

 

Antes mesmo de ser sancionado no Estado do Pará o Código Estadual de Meio 

Ambiente, o Decreto nº 1.551, de 03 de maio de 1993, criou a Área de Proteção 

Ambiental dos Mananciais de Abastecimento de Água de Belém - APA-Belém, 

localizada nos municípios de Belém e Ananindeua, possuindo os seguintes objetivos:  



 

39 

 

 

I - assegurar a potabilidade da água dos mananciais, através da restauração 
e da manutenção da qualidade ambiental dos lagos Água Preta e Bolonha, 
do rio Aurá e respectivas bacias hidrográficas;  
II - ordenar com base em critérios urbanísticos e ecológicos, o uso do solo;  
III - promover o saneamento ambiental e a urbanização das áreas ocupadas, 
prevendo inclusive, o emprego de tecnologias alternativas de tratamento de 
esgoto;  
IV - promover a recuperação das áreas degradadas, incluindo o seu 
reflorestamento;  
V - preservar a biodiversidade representada pelas plantas, animais e 
ecossistemas das florestas de várzea, igapó e terra firme, remanescentes e 
em estágio de sucessão, e promover sua recuperação;  
VI - proteger o Sítio Histórico do Engenho do Murutucu;  
VII - possibilitar o adequado tratamento e reciclagem dos resíduos sólidos, 
dos afluentes industriais e dos resíduos oleosos;  
VIII - implementar a educação ambiental comunitária;  
IX - apoiar e garantir a continuidade das pesquisas científicas desenvolvidas 
pelas diversas entidades e proteger as áreas institucionais destinadas a este 
fim;  
X - propiciar o desenvolvimento de atividades culturais, educativas, turísticas, 
recreativas e de lazer em espaços especialmente demarcados;  
XI - valorizar os municípios de Belém e Ananindeua, permitindo o incremento 
do ecoturismo (Art. 1º, inciso I, II,III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI do Decreto 
1.551/1993). 

 

No que tange a competência, o artigo 3º menciona que a Secretaria de Estado de 

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, poderá administrar e fiscalizar, juntamente com 

as organizações não governamentais de notória reputação (Art. 3º do decreto 

1.551/1993).  O Decreto menciona, também a criação do Conselho Gestor que 

estabelecerá as diretrizes e procedimentos para a elaboração e implementação do 

Plano Diretor da APA-Belém (Art. 4º, do Decreto nº 1.551/1993). 

 

O Estado do Pará, em 09 de maio de 1995 promulgou a Lei 5.887/95, instituindo o 

Código Estadual do Meio Ambiente, objetivando o equilíbrio entre proteção ambiental 

e desenvolvimento socioeconômico, que foi alterada Art. 73 pela Lei nº 6.745, de 

06/05/2005. 

 

No artigo 7º, do referido código, foi criado o Sistema Estadual do Meio Ambiente – 

SISEMA, cujo objetivo é implementar a Política Estadual do Meio Ambiente, bem como 

controlar sua execução (art. 7º, da Lei 5.887/1995). 

 

No tocante aos assentamentos urbanos, a Lei 5.887/1995 estabelece que o 

parcelamento do solo e a implantação de empreendimentos de caráter social, deverão 
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atender os princípios e normas urbanísticas sendo proibido o lançamento de esgotos 

urbanos nos cursos d´água, sem prévio tratamento adequado que compatibilizem 

seus efluentes com a classificação do curso d´água receptor (Art. 60, inciso I, da Lei 

5.887/1995). 

 

Com relação ao saneamento, o aludido dispositivo legal menciona em seu artigo 61 

que as obras de saneamento previstas na legislação federal em vigor, assim como 

aquelas para que seja possível identificar significativas modificações ambientais, 

ficam sujeitas a licenciamento ambiental prévio (Art. 61, da Lei 5887/1995), ficando 

estabelecida, também, no artigo 62 do mesmo diploma, a obrigatoriedade em todo o 

Estado, da coleta, do tratamento e do destino final adequado dos esgotos sanitários, 

e, na impossibilidade de fazê-lo, o artigo enumera métodos que deverão ser utilizados, 

por exemplo, o uso de fossas sépticas e filtros anaeróbios, que precisarão ser 

esgotadas periodicamente sob orientação técnica do órgão componente, tendo o 

destino final adequado, resguardado a qualidade dos mananciais, dos cursos d´água, 

do lençol subterrâneo e do solo. 

 

Indispensável destacar que nas áreas não servidas por sistemas públicos de esgoto 

sanitário e de abastecimento de água, a infiltração do efluente sanitário deve ocorrer 

de acordo com normas estabelecidas pelo órgão ambiental (art. 66, da Lei 5887/1995). 

 

O Governo do Estado do Pará, preocupado com a proteção ao Meio Ambiente, em 31 

de março 2010, promulgou a Lei nº 7.389, definindo as Atividades de Impacto 

Ambiental, sendo considerada qualquer alteração das propriedades físicas, químicas 

e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

 

I – a saúde, a segurança e o bem – estar da população;  
II – as atividades sociais e econômicas;  
III – a biota; 
IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
V – a qualidade dos recursos ambientais (Art. 1º, incisos I, II, 
III IV e V, da Lei 7.389/2010). 

 

Serão executadas ações de divulgação e educação ambiental, visando à 

conscientização dos responsáveis por atividades/empreendimentos de impacto 
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ambiental local, a regularização ambiental junto aos órgãos competentes, da mesma 

maneira que os métodos que serão usados para o licenciamento das 

atividades/empreendimentos de impacto ambiental local, obedecerão às normas 

legais e requisitos técnicos estabelecidos na legislação vigente, inclusive as 

regulamentações impostas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente – COEMA, do 

Estado do Pará (Art. 4º e 5º, da Lei nº 7.389/2010). 

 

No que diz respeito aos serviços de Saneamento Básico, o Estado do Pará deu um 

importante passo com a promulgação da Lei 7.731 de 20 de setembro de 2013, 

regulamentando a Política Estadual de Saneamento básico, que possui como 

finalidade disciplinar o planejamento, os investimentos, a prestação dos serviços, 

a regulação e o controle social dos programas, ações, projetos, obras, atividades e 

serviços de saneamento básico no Estado do Pará, respeitadas as atribuições e 

competências constitucionais dos entes federados (Art. 1º, da Lei 7.731/2013). 

 

Os objetivos da política de saneamento básico estadual encontram-se insculpidos no 

artigo 3º, inciso I ao IX, vejamos: 

 

I-contribuir para o desenvolvimento do Estado do Pará, promovendo a 
redução das desigualdades, a saúde pública, a salubridade ambiental, a 
geração de emprego e de renda, e a inclusão social nos Municípios do 
Estado;  
II - priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e à 
ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas urbanas 
ocupadas por populações de baixa renda e/ou com indicadores inadequados 
de saúde pública;  
III - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental 
às populações, com soluções compatíveis com as especificidades locais 
e características socioculturais;  
IV - assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo 
Poder Público Estadual do orçamento próprio ou resultado de convênios ou 
outras operações de crédito dê-se segundo critérios de promoção do 
saneamento básico, de maximização da relação benefício-custo e maior 
retorno social;  
V - incentivar e apoiar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação 
e fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico nos 
Municípios;  
VI - promover alternativas de gestão que viabilizem a autossustentação 
econômica e financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na 
cooperação entre o Estado e os Municípios;  
VII - promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, 
estabelecendo meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes 
agentes, bem como do desenvolvimento de sua organização, capacidade 
técnica, gerencial, financeira e de recursos humanos, contempladas as 
especificidades do Estado e dos Municípios;  
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VIII - fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de 
tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de interesse 
para a melhoria do saneamento básico;  
IX - minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e 
desenvolvimento das ações, obras e serviços de saneamento básico e 
assegurar que sejam executadas de acordo com as normas relativas à 
proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde. 

 

O artigo 8º do referido norma legal, apresenta os instrumentos para formulação e 

implantação da Política Estadual de Saneamento Básico, sendo eles: I - o Sistema 

Estadual de Saneamento Básico; II - o Plano Estadual de Saneamento Básico; III - os 

Programas Estaduais de Saneamento Básico; IV - o Sistema Estadual de Informações 

em Saneamento Básico; V - a Capacitação e o Desenvolvimento Tecnológico 

em Saneamento; VI - o Fundo Estadual de Saneamento Básico (Art. 8º, inciso I ao VI, 

da Lei 7.731/2013). 

 

De acordo com a Lei 7.731/2013, o Plano Estadual de Saneamento deve ser 

elaborado para o período de vinte anos, avaliado anualmente e revisado a cada 

quatro anos (Art. 21), nos termos da Lei Federal 12.305/2010. A legislação Estadual 

recomenda ainda, nos incisos do artigo 21, que deve ser observado: 

 

I - analisar a situação de cada componente do saneamento básico no Estado 
do Pará, relacionando o déficit de atendimento com indicadores previstos na 
Lei Federal nº 11.445, de 2007;  
II - apresentar estudos de cenários, projeções do crescimento da população 
e da demanda de cada serviço no período de vinte anos;  
III - estabelecer objetivos e metas por período de quatro anos, de modo a 
projetar o progressivo desenvolvimento do saneamento básico no Estado do 
Pará;  
IV - estudar macrodiretrizes e estratégias para enfrentar as necessidades 
estruturais e estruturantes do setor de saneamento básico no Estado do Pará, 
identificando investimentos requeridos e dificuldades reais ou potenciais, de 
natureza político-institucional, legal, econômico-financeira, 
jurídica, administrativa, cultural e tecnológica que se interponham 
à consecução das metas e objetivos estabelecidos;  
V - propor programas de investimento para o desenvolvimento do setor de 
saneamento básico no Estado do Pará;  
VI - propor diretrizes para integração e atualização das 
informações municipais de saneamento básico no Sistema Estadual 
de Informações em Saneamento Básico;  
VII - propor alternativas de monitoramento e avaliação sistemática do Plano 
Estadual de Saneamento Básico;  
VIII - propor mecanismos para articulação e integração do Plano Estadual de 
Saneamento Básico com os de outros setores do Estado (saúde, habitação, 
meio ambiente, etc.);  
IX - apresentar cronograma de execução das ações formuladas. 
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No tocante à avaliação do Plano Estadual de Saneamento, o artigo 22, da Lei 

7.731/2013, preceitua que, após a aprovação pelo Conselho Estadual de Saneamento 

– CES, será enviado parecer para Secretaria de Estado responsável, visando dar 

transparência à Administração Pública (Art. 22, da Lei 7.731/2013). Relevante 

salientar que o Governador do Estado no Pará, em conformidade com a legislação em 

acima em comento, bem como considerando a competência do Conselho Estadual de 

Saneamento – CES, por meio do Decreto 1851, de 19 de Setembro de 2017, definiu 

o CES como órgão superior, de caráter consultivo, deliberativo ou normativo, 

vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - 

SEDOP, com competência para decidir sobre a política e as ações de saneamento do 

Estado (Art. 1º, do Decreto 1851/2017). 

 

Com relação à regulação, a Política Estadual de Saneamento Básico está em 

consonância com a Legislação Federal, compreendendo as atividades de regulação 

econômica e de regulação técnica (Art.45, da Lei n. 7.731/2013), assim como poderá 

ser delegada à entidade reguladora constituída dentro dos limites do Estado, 

destacando que os Municípios titulares que tenham celebrado Convênios de 

Cooperação Federada com o Estado deverão delegar, preferencialmente através de 

lei, as atividades de regulação do serviço ao Estado (Art. 46 caput e parágrafo único 

da Lei 7.731/2013). 

 

A Lei Estadual manifesta, ainda, no artigo 48 os objetivos da regulação da Política 

Estadual, devendo determinar padrões e normas para a correta prestação do serviço, 

visando a satisfação do usuário, assim como garantindo a execução das condições e 

metas estabelecidas, prevenindo o abuso do poder econômico, definindo tarifas, tal 

como o seu reajuste (Art. 48, inciso I ao V, da Lei 7.731/2013). 

 

Em continuidade aos lineamentos legislativos do Estado do Pará, a Lei Estadual nº 

4.336, de 21 de dezembro de 1970, autorizou a constituição da Companhia de 

Saneamento do Pará – COSANPA, que terá como instrumento:  

 

I - a prestação do serviço público de abastecimento de água potável, 
constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao 
abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações 
prediais e respectivos instrumentos de medição; e  
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II - a prestação do serviço público de esgotamento sanitário, constituído pelas 
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as 
ligações prediais até o seu lançamento final no corpo receptor. Parágrafo 
único. Os serviços dispostos nos incisos I e II poderão ser prestados pela 
COSANPA de forma direta, ou por subsidiária, ou por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, mediante contrato, dentro do território do Estado 
do Pará (Art. 4º, inciso I e II e parágrafo único da Lei 4.336/1970). 

 

Importante destacar o Decreto 2.127 de 29 de junho de 2018, que homologou o 

Estatuto Social da Companhia de Saneamento do Estado do Pará – COSANPA, tendo 

como objeto a prestação do serviço público de abastecimento de água potável, tal 

como a prestação do serviço público de esgotamento sanitário (Art. 3º, inciso I e II, do 

Decreto 2.127/2018). A competência para fixação de tarifas de água e esgoto compete 

ao Conselho da Administração, que precisará fazer com base em estudos realizados 

pela Diretoria Executiva (Art. 44, inciso XV, do Decreto 2.127/2018).   

 

O Estado do Pará, no ano de 2015 sancionou a Lei 8.327, alterando a já existente Lei 

6.836/2006, que instituiu o mapa da exclusão social. O Regulamento aponta diversos 

indicadores para construção do diagnóstico, como por exemplo, expectativa de vida, 

renda, emprego, educação, saúde, apontando, também o saneamento básico como 

medidas indicação, sendo observado nesse quesito o percentual de domicílios com 

água em rede geral; esgotamento sanitário (rede coletora e fossa séptica) e de 

domicílios com coleta de lixo direta (Art. 3º, inciso VI, da Lei 8.327/2015). 

 

Com o propósito de crescimento aliado à sustentabilidade, o governo Estadual editou 

o Decreto nº 1.745 de 26 de abril de 2017, instituindo a Política de Desenvolvimento 

Harmônico Sustentável do Estado do Pará – Pará Sustentável, com escopo voltado 

ao desenvolvimento, proteção ambiental, erradicação da pobreza e diminuição das 

desigualdades sociais, na inovação, agregação de valor e sustentabilidade, garantido 

condições habitacionais e de saneamento básico. 

 

Ante todo o exposto, verifica-se que o Estado do Pará está em conformidade com a 

Política de Proteção ambiental, resguardados tanto pela Constituição Federal de 

1988, quanto na própria Constituição Estadual, e, em especial consonância com a 

legislação federal 11.445/2007, considerada o marco regulatório do saneamento 

básico.  
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2.4. LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM 

 

Sobrepujadas as legislações pertinentes à proteção do Meio Ambiente, educação 

ambiental e saneamento básico no âmbito da Constituição Federal, Legislação 

Federal infraconstitucional e as Leis Estaduais do Pará, será objeto da análise nesse 

tópico o exame das leis do município de Belém/PA. 

 

Considerando o crescimento das cidades e a necessidade cada vez maior de 

regulamentar o uso do espaço público, a Municipalidade de Belém/PA, há 42 anos 

sancionou seu primeiro Código de Posturas, instituído pela Lei 7.055 de 30 de 

dezembro de 1977, com alterações dadas pela Lei 8.949, de 16 de agosto de 2012.  

 

O Código de Postura tem como objetivo regulamentar as relações do Governo 

Municipal com a população. No Artigo 64 do aludido diploma legal, ficou estabelecido 

o impedimento da canalização de esgoto e águas servidas para as praias e córregos, 

da mesma forma que em hotéis, restaurantes, cafés e estabelecimentos congêneres, 

devendo ter instalações hidráulicas, elétricas e de esgotos em perfeitas condições de 

funcionamento (Art. 39, inciso II, da Lei 7.055/1977). 

 

No que diz respeito aos recursos ambientais, foi aprovada em 28 de setembro de 

1977, a Lei 7.038 que estabeleceu o PLANAVERBE – Plano de Áreas Verdes do 

Município de Belém, devendo a municipalidade demarcar precisamente as áreas 

verdes, assim como deve elaborar um plano para implantação e utilização, 

esclarecendo sobre a criação de projetos, tais como plantas, dimensões dos terrenos, 

levantamento topográfico, cortes com indicações das alturas dos edifícios, indicação 

das soluções gerais de abastecimento de água, luz, assim como sistema de esgoto, 

escoamento de águas pluviais, prediais e drenagem (Art. 39, da Lei 7.038/1977). 

 

Oportuno destacar que se o projeto não obedecer às condições da norma em 

comento, não poderá ser aprovado, sendo defeso o aproveitamento da área (Art. 40, 

da Lei nº 7.038/1977). 
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A Lei nº 7.054, de 27 de dezembro de 1977, norma em vigor, promoveu o Plano de 

Desenvolvimento da Grande Belém - PDGB tendo como objetivo definir a política de 

desenvolvimento urbano do Município, orientando sobre a atuação da Prefeitura, 

visando coordenar as atividades públicas e privadas destinadas a atender às 

necessidades da população, visando direcionar o crescimento urbano através de 

instrumentos de controle e de avaliação que devem ser criados para implementação 

do PDGB, buscando integrar a ação dos três níveis de governo. (Art. 2º caput e 

parágrafo 1º, da Lei 7.054/1977). 

 

Já no ano de 1992, foi sancionada a Lei Municipal 7.586, fixando a data de 05 de 

junho como o dia do Meio Ambiente na cidade de Belém. A data é comemorada com 

sessão Especial convocada pela Mesa Diretora, sendo convidadas todas as 

Entidades, Associações representativas dos Movimentos Sociais ligados à 

Preservação do Meio Ambiente, bem como a comunidade escolar, que se reunirá com 

as Entidades Representativas do Bairro (Art. 2º, 3º caput e parágrafo único da Lei 

7.586/1992). 

 

A legislação municipal, em razão a preocupação ambiental com o sistema de água e 

esgoto, sancionou a Lei 7.597, de 29 de dezembro de 1992, disciplinando sobre o 

despejo dos dejetos recolhidos por empresas limpa-fossas, sendo as mesmas 

obrigadas a informarem no pedido de alvará de funcionamento, o local onde os dejetos 

recolhidos serão despejados, da mesma forma que as empresas que já possuem 

alvará deverão informar no prazo de até 90 dias. 

 

O alvará será concedido após a aprovação, das Secretarias Municipais de Saúde e 

Meio Ambiente (SESMA) e Saneamento (SESAN), mediante laudo técnico, quanto ao 

local escolhido, o qual será analisado pelos órgãos competentes, indicando se os 

dejetos despejados no mesmo causam ou não danos ao meio ambiente e a saúde da 

população (art. 1º caput, parágrafo único e art. 2º, da Lei nº 7.597/1992). O não 

cumprimento da norma supramencionada sujeitam as empresas, além da cassação 

do Alvará, se for o caso, ao processo judicial cabível, sem prejuízo das penalidades 

previstas no Código de Postura Municipal (Art. 3º, da Lei nº 7.597/1992). 
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O Código de Vigilância Sanitária Municipal, aprovado pela Lei 7.678, de 29 de 

dezembro de 1993, cujo objetivo está pautado na prevenção e diminuição dos riscos 

à saúde, intervindo nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. 

 

O capítulo II, do Código de Vigilância Sanitária de Belém/PA trata das edificações e 

higiene dos prédios residenciais e não residenciais, bem como da responsabilidade 

do proprietário, ou ocupantes pela limpeza e conservação do imóvel e, especialmente, 

dos aparelhos sanitários, esgotos, canalização, depósitos de água e de lixo, dentro da 

área do imóvel (Art. 26, da Lei nº 7.678/1993), sendo imprescindível a ligação de toda 

construção à rede pública de abastecimento de água e aos coletores públicos de 

esgoto, e, caso não havendo, a repartição sanitária competente indicará as medidas 

a serem adotadas (Art. 27 e parágrafo único da Lei nº 7.678/1993). 

 

Outra importante legislação formulada pelo Poder Executivo de Belém é a Lei nº 7.940 

de 19 de janeiro de 1999, que dispõe sobre os serviços e obras para a coleta, 

tratamento e disposição final de esgoto sanitário no município de Belém, assim como 

deu outras providências. 

 

A presente norma em análise tem como fito a proteção à saúde e ao bem estar dos 

munícipes, assim como a defesa das características dos corpos d´água essenciais 

aos seus diversos usos, disciplinar a implantação adequada e o funcionamento dos 

sistemas de coleta, tratamento e disposição de esgotos sanitários, reduzir, 

progressivamente, as cargas de esgotos lançadas nos corpos d´água, direta ou 

indiretamente e, por fim, garantir a balneabilidade das praias, a proteção das 

comunidades aquáticas, a potabilidade das águas, a pesca e a manutenção da 

harmonia paisagística (Art. 2º, incisos I, II, III, IV e V, da Lei nº 7.940/1999). 

 

Os instrumentos utilizados pela Política Pública estão arrolados nos incisos I, II e III, 

da legislação retromencionada, sendo eles:  
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I - o licenciamento e a fiscalização dos sistemas individuais e coletivos de 
coleta, tratamento e disposição de esgotos de todas as edificações do 
Município;  
II - as normas e demais regulamentos que assegurem a implantação e o 
funcionamento adequado dos sistemas de coleta, tratamento e disposição 
dos esgotos;  
III - aplicação de penalidades (Art. 3º, incisos I, II e III, da Lei 7.940/1999). 

 

Em qualquer construção aprovada de redes públicas de esgoto sanitário a norma 

exige que o edificante deva apresentar, juntamente com o projeto de arquitetura, a 

planta de situação com a localização do sistema de tratamento e disposição de 

efluentes, de cuja construção efetiva dependerá também o "Habite-se" (Art. 12, caput, 

da lei 7.940/1999). Da mesma forma que as já existentes, mas desprovidas de 

instalações adequadas, deverão criar adaptações de acordo com a legislação 

mencionada, no prazo máximo de 12 (doze) meses, transcorrido o lapso temporal sem 

que seja feitas as mudanças recomendadas na legislação, será aplicada multa (Art. 

13 caput e parágrafo 1º, da Lei 7.940/1999). E, nas áreas reconhecidas como carentes 

a Prefeitura fica autorizada a executar as necessárias instalações (Art. 14, da Lei nº 

7.940/1999). 

 

O Município de Belém criou através da Lei 8.335, de 26 de junho de 2004, a Semana 

Municipal de Água e Esgoto e do Saneamento, resguardando o período de 16 a 22 de 

março, da qual tem por finalidade informar a população sobre a importância de água 

no mundo atual, devendo o projeto alcançar às escolas municipais (Art. 2º e 3º da Lei 

8.335/2004). 

 

No tocante ao saneamento básico, compreendido em água e esgoto, foi publicado em 

17 de junho de 1969 a Lei de nº 6.695, criando o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

do Município de Belém – SAAEB, entidade autárquica municipal, com personalidade 

jurídica própria e com autossuficiência econômica e administrativa (Art. 1º, da Le nº 

6.695/1969). Entretanto, a Referida Legislação sofreu modificação em 2008, com o 

surgimento da Lei 8.630, que transformou o SAAEB em agência reguladora municipal 

de água e esgoto de Belém – AMAE/Belém, criando cargos efetivos e em comissão e 

deu outras providências.  

 

A AMAE/Belém possui autonomia técnica, administrativa, financeira e de poder de 

polícia com desígnio de fazer cumprir às políticas e desenvolver ações voltadas para 
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o planejamento, regulação, controle e fiscalização dos sistemas de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário do Município de Belém, competindo ao poder executivo 

Municipal instalar e regulamentá-la, assim como a extinção somente ocorrerá por lei 

específica (Artigos 1º, 2º, 3º da Lei nº 8.630/2008), já as competências da 

AMAE/Belém estão previstas no artigo 4º e incisos, os quais já foram supracitados em 

item específico referente à Agência Reguladora.  

 

No que diz respeito ao combate à poluição e à preservação do meio ambiente por 

parte da municipalidade, merecem realce o Plano Diretor (Lei nº 8.655, de 

30/07/2008), que abrange a totalidade do território, é o instrumento básico da política 

urbana do Município e integra o sistema de planejamento municipal, cujo objetivo está 

voltado ao desenvolvimento da cidade, prezando pela qualidade de vida de seus 

habitantes e usuários (Art. 1º, da Lei nº 8.655/2008). 

 

Dentre os princípios fundamentais para a execução da política urbana do Município 

de Belém, podemos destacar o saneamento ambiental, previsto no artigo 3º, inciso I, 

da Lei nº 8.655/2008. Necessário destacar que para garantir a função social da 

propriedade urbana, o uso e a ocupação do solo deverão ser compatíveis com a oferta 

de infraestrutura, saneamento e serviços públicos e comunitários, e levar em conta o 

respeito ao direito de vizinhança, a segurança do patrimônio público e privado, a 

preservação e recuperação do ambiente natural e construído (Parágrafo único da Lei 

nº 8.655/2008). 

 

A legislação em comento possui um capítulo especial para tratar sobre Saneamento 

Ambiental Integral, destacando como escopo a conservação do meio ambiente 

equilibrado, da mesma maneira que a ocupação do solo de forma sustentável, visando 

à melhoria das condições de vida da população (Art. 30, da Lei 8.655/2008). 

 

Cabe ao Poder Executivo do Município de Belém articular-se com o Governo Federal 

e Estadual para que os serviços de saneamento ambiental sejam apresentados 

seguindo um padrão, com normas técnicas previstas na legislação federal, para a 

resolução de problemas relacionados ao saneamento ambiental de interesse comum 

aos municípios da Região Metropolitana de Belém, da mesma maneira que devem 
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criar ou participar de estruturas de regulações e controle de serviços públicos de 

saneamento ambiental (Art. 32, da Lei nº 8.655/2008). 

 

O Plano Diretor do município de Belém trata sobre o abastecimento de água para 

consumo residencial, devendo o fornecimento atender as necessidades básicas e 

qualidade, resguardando o consumo seguro, ou seja, se a ingestão da água pode ou 

não trazer malefícios à saúde do consumidor. Toda água destinada ao consumo 

humano deve obedecer aos padrões de qualidade estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde (Art. 33, da Lei 8.655/2008).  

 

Para assegurar a eficiência do abastecimento de água, o Município de Belém, deverá 

com base no seu Plano Diretor criar medidas onde sejam reduzidos os riscos 

ambientais; adequado às instruções de Abastecimento de Água com a realização de 

estudos; definida políticas sobre os usos racionais de água, impedindo futuros 

acidentes ambientais provocados pela desordenada abertura de poços fora das 

recomendações técnicas da legislação em vigor; desenvolvida alternativas de 

utilização de águas pluviais e reuso da água, para fins potáveis e não potáveis; 

articulada critérios de ampliação e de implantação dos sistemas de abastecimento de 

água com os de uso e ocupação do solo urbano; adotado mecanismos para financiar 

os custos dos serviços que viabilizem o acesso da população de baixa renda ao 

abastecimento de água domiciliar; criado mecanismos de gestão dos resíduos 

gerados nos sistemas de abastecimento de água, visando à proteção e preservação 

dos mananciais de abastecimento de água, realizando cadastro georreferenciado dos 

sistemas de abastecimento de água, da mesma maneira que tenha que escolher 

indicadores de desempenho de serviços no sistema de abastecimento de água 

consagrados nacionalmente (Art. 34, da Lei nº 8.655/2008). 

 

Entende-se por esgotamento sanitário o sistema completo constituído pelas 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento 

e disposição final adequada. Nesse sentido, o Plano Diretor do Município de Belém, 

assegura aos munícipes que referido serviço será realizado de forma completa, 

obedecendo todas as etapas (Art.35, caput, da Lei 8.655/2008). 
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Os objetivos do serviço de esgotamento sanitário estão perfilhados nos incisos do 

artigo 35 do Plano Diretor Municipal, sendo eles: 

 

I - reduzir os riscos ambientais, por meio da elaboração e implementação do 
Plano Municipal de Esgotamento Sanitário;  
II - diminuir os altos índices de doenças de veiculação hídrica, ou relacionadas 
ao saneamento;  
III - priorizar os investimentos para a implantação de coleta de esgotos nas 
áreas desprovidas de redes, especialmente naquelas servidas por fossas 
rudimentares ou cujos esgotos são lançados na rede pluvial;  
IV - ampliar a cobertura espacial dos serviços de esgotamento sanitário por 
meio da promoção da implantação de novos sistemas, da otimização da 
capacidade e da recuperação das estruturas de esgotamento sanitário 
existentes, dando a destinação adequada aos resíduos;  
V - participar da elaboração do Plano Diretor do Sistema de Esgotamento 
Sanitário da Região Metropolitana de Belém, com a participação das 
comunidades envolvidas;  
VI - criar programa de controle e tratamento especial de efluentes de 
empreendimentos potencialmente geradores de cargas poluidoras;  
VII - realizar cadastro georreferenciado dos sistemas de esgotamento 
sanitário; 
 VIII - desenvolver alternativas para a utilização do lodo gerado pela estação 
de tratamento de esgoto (Art. 35, inciso I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, da Lei nº 
8.655/2008).  

 

Por fim, no que tange, ainda, as disposições do Plano Diretor do Município em estudo, 

o artigo 52 versa sobre o Meio Ambiente, tendo como propósito  “garantir o direito da 

coletividade ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, promovendo a 

sustentabilidade ambiental do uso do solo urbano e rural, de modo a compatibilizar a 

sua ocupação com as condições exigidas para a conservação, preservação e 

recuperação dos recursos naturais e a melhoria da condição de vida da população”. 

(Art. 52, da Lei nº 8.655/2008). 

 

É consabido que o Poder Público exerce papel fundamental na preservação do meio 

ambiente. O Plano Diretor Municipal compreende que a Política Municipal de Meio 

Ambiente deva se articular às diversas políticas públicas e suas diretrizes 

estabelecidas no Plano de Gestão Ambiental Integrado e em sintonia com os demais 

planos dos demais setores, tais como o Plano de Abastecimento, esgotamento 

sanitário, drenagem urbana, gerenciamento de resíduos sólidos, uso e ocupação do 

solo urbano e rural, transportes e de proteção ambiental, tudo isso visando 

estabelecer prioridades de atuação articuladas, qualificando soluções e reduzindo 

custos operacionais no âmbito das bacias hidrográficas (Parágrafo único do artigo 54, 

da Lei nº 8.655/2008). 
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Em continuidade com o arcabouço jurídico, vislumbra-se a Lei 8.489, de 29 de 

dezembro de 2005, que instituiu a Política e o Sistema de Meio Ambiente do Município 

de Belém/PA. A mencionada legislação estabeleceu o Sistema Municipal de Meio 

Ambiente - SISEMMA, com o desígnio de implementar os planos da Política Municipal 

de Meio Ambiente, bem como controlar sua execução (Art. 43, da Lei 8.489/2005). 

 

Outra norma criada pela municipalidade de Belém foi a Lei 9.008, sancionada em 18 

de janeiro de 2013, apresentando tratamentos alternativos para a adequação dos 

esgotos domésticos e sanitários. A regulamentação em comento prevê o uso de um 

tratamento alternativo através do uso de produtos biológicos à base de micro-

organismos viáveis para uso domissanitário as construções (condominiais, comerciais 

e industriais), que não possuem sistema de tratamento doméstico e/ou sanitário 

adequados (Art. 1º, da Lei nº 9.008/2013). Importante dizer, no tocante ao tratamento 

através do uso de produto biológico domissanitário este será efetuado em sistemas 

sépticos, tubulações sanitárias e de águas servidas, e para outros locais, com a 

finalidade de degradar a matéria orgânica e reduzir odores (Art. 2º da Lei nº 

9.008/2013). 

 

No que se refere à aplicação do produto biológico domissanitário, a lei especifica que 

a título de fiscalização da correta aplicação do produto biológico, serão distribuídas 

fichas de controle onde as empresas cadastradas irão atestar, segundo a aplicação 

do produto, a efetiva execução do serviço. Necessário esclarecer, também, que 

apenas as empresas cadastradas no órgão municipal competente estarão aptas a 

executar a prestação de serviço através da aplicação do produto biológico 

domissanitário (Art. 5º e 6º da Lei nº 9.008/2013).  

 

Outro regulamento aprovado pela Câmara Municipal de Belém foi a Lei 9.043, de 28 

de novembro de 2013, que autorizou o Município a realizar operação de crédito de 

natureza financeira com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no âmbito 

do Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II, no 

valor de até US$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de dólares 

americanos), que serão destinados, especificamente, para o Programa de 
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Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II, na execução de 

ações de implantação e melhoria dos sistemas de macrodrenagem, microdrenagem 

urbana, pavimentação de vias, abastecimento de água potável, coleta e tratamento 

do esgoto sanitário, reassentamento de famílias e negócios, atividades de educação 

ambiental, participação comunitária e comunicação social, além do fortalecimento 

institucional dos órgãos e entidades do Município de Belém, abrangendo as sub-

bacias 1 e 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, como também, financiará a 

reabilitação dos canais da Bacia Hidrográfica do UNA. (NR) (Redação dada pela Lei 

nº 9.068, de 01.08.2014). 

 

Um dos princípios da Lei Federal nº 11.445/2007 é a universalização dos serviços de 

saneamento básico, para que todos tenham acesso ao abastecimento de água de 

qualidade e em quantidade suficientes às suas necessidades, a coleta e tratamento 

adequado do esgoto e do lixo, e ao manejo correto das águas das chuvas. Com base 

nisso, foi criado o Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água 

e Esgotamento Sanitário de Belém-Pará – Lei nº 9.113, de 15 de maio de 2015, 

destinado a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, 

econômicos e financeiros para execução dos serviços públicos municipais de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Belém, estando à 

legislação municipal em consonâncias com o estabelecido na Lei Federal nº 

11.445/2007 e Lei Estadual nº 7.731/2013. 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário de Belém-Pará possui os seguintes objetivos:  

 

I- garantir as condições de qualidade dos serviços existentes, buscando sua 

melhoria e ampliação às localidades não atendidas;  
II - aprimorar os serviços ora existentes, em prazos definidos e de acordo com 
o Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário de Belém-Pará;  
III - criar instrumentos para fiscalização e monitoramento e gestão dos 
serviços;  
IV - estimular a conscientização ambiental da população;  
V - atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e 
ambiental aos serviços de saneamento básico;  
VI - implantar tecnologias sociais alternativas de Saneamento (Art. 3º, 
parágrafo 1º, inciso I, II, III, IV, V e VI, da Lei nº 9.113/2015). 

 

http://leisestaduais.com.br/pa/lei-ordinaria-n-7731-2013-para-dispoe-sobre-a-politica-estadual-de-saneamento-basico-e-da-outras-providencias
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O Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário deve ser revisto periodicamente, em prazo não superior a quatro anos, e, 

preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos Planos 

Plurianuais, encontrando-se em sintonia com a Legislação Federal. A revisão do plano 

se dará com o encaminhamento pelo Poder Executivo Municipal de proposta de 

revisão à Câmara de Vereadores, devendo constar as alterações, caso necessário, a 

atualização e a consolidação do plano anteriormente vigente (Art. 4º, da Lei nº 

9.113/2015).  

 

Importante manifestar que a proposta de revisão do plano precisará ser elaborada e 

articulada com a prestadora dos serviços e, em conformidade com as diretrizes, metas 

e objetivos das Políticas Federais e Estaduais de Saneamento Básico, de Saúde 

Pública e Meio Ambiente, tal como os Planos Estaduais de Saneamento Básico e de 

Recursos Hídricos (Art. 5º, inciso I, II e III da Lei nº 9.113/2015), ressalvando que as 

revisões não poderão ocasionar inviabilidade técnica ou desequilíbrio econômico-

financeiro na prestação dos serviços delegados (Art. 6º, da lei nº 9.113/2015). 

 

O Plano Plurianual do Município de Belém, regulamentando pela Lei 9.399 de 09 de 

novembro de 2017, para o quadriênio 2018-2021, tem como eixo Estratégico a 

melhoria da qualidade de vida e justiça social, o ordenamento, infraestrutura urbana e 

crescimento sustentável e gestão e governança com transparência (Art. 2º, da Lei 

9.399/2017). No tocante a infraestrutura urbana e o crescimento sustentável, o plano 

prevê que a política de saneamento ambiental dada pelos serviços de infraestruturas 

e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais, 

seja fortificada nas áreas de atuações nas regiões de baixa renda, objetivando o 

alcance dos serviços de saneamento.  

 

O Município de Belém possui posição privilegiada em relação à disponibilidade de 

recursos hídricos, em razão das bacias hidrográficas, tanto de cursos d’água 

superficiais quanto à disponibilidade de mananciais subterrâneos. Entretanto, o 

crescimento urbano desordenado, bem, como o avanço populacional e a pressão 

imobiliária em áreas de preservação de mananciais e margens dos cursos d’água, os 
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baixos índices de tratamento de esgoto sanitário, comprometem a qualidade da água 

ofertada para o abastecimento da população.  

Em razão desse cenário, é necessário que sejam implantadas soluções para a 

recuperação e preservação dos recursos naturais das bacias hidrográficas e o seu 

papel como unidade de planejamento ambiental, de maneira integrada e associada a 

um processo de articulação interinstitucional, com o conjunto de agentes sociais e 

governamentais que institua mecanismos de gestão para proporcionar os múltiplos 

usos da água e assegurar as bases de um desenvolvimento sustentável. 

 

O Município de Belém aprovou recentemente em 02 de outubro de 2019 a Lei 9.512, 

que disponibilizou sobre a instalação do “Telhado Verde” nos locais que especifica e 

deu outras providencias.  

 

Entende-se como “Telhado Verde" a cobertura de vegetação implantada sobre laje de 

concreto ou cobertura, provida de impermeabilização, sistema de drenagem e 

tratamento paisagístico, capaz de absorver o escoamento superficial das águas, 

ficando ao encargo do proprietário do imóvel a conservação e limpeza do sistema de 

drenagem e do paisagístico, que deverão atender às normas sanitárias vigentes (Art. 

1ª e parágrafo único da Lei 9.512/2019). 

 

Ainda no âmbito das legislações sancionadas pelo Município de Belém, podemos 

destacar o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, pois com a aprovação 

do mesmo, o Município de Belém estará em conformidade com os ditames da Lei 

Federal nº 11.445/2007, vez que possuirá planejamento para universalizar, nos 

próximos anos, os serviços de abastecimento de água, tratamento de esgoto sanitário, 

drenagem e manejo de resíduos e limpeza urbana, bem como estará apto a receber 

recursos da União e de entidades da administração pública federal, destinados ao 

saneamento, recursos estes que, após 31 de dezembro de 2019, somente serão 

repassados àqueles municípios que tiverem concluído e aprovado os seus respectivos 

Planos Municipais de Saneamento Básico (art. 1º do Decreto Federal nº 9.254, de 21 

de março de 2017, que prorrogou o prazo fixado no § 2º do art. 26 do Decreto Federal 

nº 7.217/10).  
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No tocante às especificações trazidas pela Lei Federal nº 11.445/2007, observa-se 

também que o Município possui a Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto 

de Belém – AMAE, estando em consonância com Legislação Federal em vigor, para 

exercer o controle social dos serviços de saneamento, conforme exigido no art. 47 da 

Lei nº 11.445/2007 e no art. 34, inciso IV, do Decreto nº 7.217/10, que a regulamentou. 

 

Imperioso advertir que, em conformidade com o prescrito no § 5o do art. 25 do Decreto 

Federal nº 7217/10, o PMSB tem efeito vinculante, sujeitando não só a atual 

Administração, com também todas as que irão sucedê-la ao longo do período 

planejado, a cumprir e desenvolver as ações nele estabelecidas. A mesma obrigação 

também se aplica em relação aos concessionários dos serviços públicos municipais 

de saneamento, podendo, no caso de inobservância do Plano por parte destes, tanto 

o Município, como também o Ministério Público, tomarem as providências que 

entenderem cabíveis. 

 

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, observou-se no Plano Plurianual que o 

município tem previsão orçamentária para a gestão 2018 – 2021, referente ao 

saneamento básico, estando de acordo com a Legislação Federal n° 11.445/2007. 
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3. ANÁLISE DO CONVÊNIO E CONTRATO DE PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob 

o número 07.730.458/0001-47, com sede no Palácio do Despacho, sito à Rua Augusto 

Montenegro, KM 09, neste ato representado pela sua Governadora Senhora Ana Júlia 

de Vasconcelos Carepa e o MUNICÍPIO DE BELÉM, neste ato representado pelo seu 

titular, Senhor Duciomar Gomes da Costa, resolvendo celebrar Convênio de 

Cooperação Federativa, sendo objeto do presente contrato a transferência, a 

operação dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário, para Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, ficando as 

competências de regulação, fiscalização e controle sob a responsabilidade do titular 

dos serviços que serão exercidas pela Agência Reguladora Municipal, a ser criada 

através de Lei Municipal. 

 

O presente Convênio de Cooperação Federativa foi celebrado em 25 de junho de 2007 

e estabelece os planejamentos referentes aos serviços públicos municipais de 

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, objeto deste acordo, 

observará as diretrizes nacionais do saneamento básico estabelecidas pelo Lei nº 

11.445/2007, assim como o Plano Diretor de Saneamento Básico, Plano Estadual de 

Saneamento Básico, sendo elaborado, sempre que possível, com a participação da 

Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA.  

 

O contrato apresenta na cláusula terceira, itens 3.1, 3.1.1 a 3.1.14 e 3.2, diretrizes 

sobre a regulação e a fiscalização dos serviços de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário. 

 

A Cláusula quarta do contrato informa sobre a execução dos serviços públicos a serem 

realizados pela Companhia de Saneamento do Pará, bem como estabelece o prazo 

de duração de 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura, podendo ser 

prorrogado por igual período, devendo abranger as seguintes atividades: 
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• Captação, adução, tratamento de água, superficial e subterrânea, bruta; 

• Adução, reservação e distribuição de água, superficial e subterrâneas, tratada; 

• Coleta, transporte, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários; 

 

A COSANPA implementará as metas anuais estabelecidas no Plano Diretor de 

Saneamento básico do Município de Belém, subsidiariamente pelo Plano Estadual de 

Saneamento Básico e pelo Contrato de Programa tendo em vista à progressiva 

expansão dos serviços e melhorias de sua qualidade de desenvolvimento ambiental 

equilibrado no Município.  

 

O contrato informa que se no término do Programa, se a receita auferida pela 

COSANPA com a prestação dos serviços contratados não tiver permitido a completa 

remuneração e amortização dos investimentos realizados, além de outros direitos e 

eventuais prejuízos o município poderá: 

 

• Manter o presente Convênio de Cooperação e o Contrato de Programa pelo 

prazo necessário à remuneração e amortização, podendo instituir fontes de 

receitas alternativas; 

• Retomar os serviços e as competências a eles relativas, pagando a COSANPA 

uma indenização correspondente; 

• Formalizar o acordo para pagamento do montante; 

• Doar bens empregados nos serviços de água e esgotamento sanitário 

suficientes para saldo o devido e, 

• Assumir, através de cláusula contratual, os compromissos financeiros da 

COSANPA contraídos em decorrência da operação dos serviços públicos de 

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário no Município de 

Belém. 

 

As obrigações tanto do Estado como do Município estão relacionadas nas cláusulas 

quinta e sexta, assim como o as obrigações em comum estão previstas na cláusula 

sétima. O Convênio de Cooperação poderá ser denunciado por qualquer dos 

partícipes ou mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 01 

(um) ano e será rescindido por infração legal ou descumprimento de qualquer de suas 
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cláusulas, assegurando o cumprimento das obrigações previstas no contrato de 

Programa. 

 

Ficou estabelecido o Fórum da comarca de Belém para dirimir as questões 

decorrentes do contrato. 

 

O MUNICÍPIO DE BELÉM firmou contrato de programa com a Companhia de 

Saneamento do Pará – COSANPA, nº 001/2015 celebrado em 04 de novembro de 

2015, com exclusividade e sob forma de gestão associada, objetivando a prestação 

de serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

A exclusividade ora mencionada não impede que a COSANPA celebre contratos com 

terceiros, relativos à prestação de serviços abrangidos por este contrato. 

 

O presente contrato estabelece o prazo de 30 (trinta) anos, contados da data da 

assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, mediante termo de aditamento, 

desde que até um ano antes do termo final da vigência contratual as partes 

manifestem expressamente seu interesse em dar continuidade à prestação de 

serviços. O contrato prevê também, a criação de agência reguladora para fiscalização 

do serviço, abrangendo nas áreas operacionais, atendimento contábil, financeira e 

tarifária. O município deverá criar em até 180 (cento e oitenta) dias contados da data 

de assinatura deste contrato, o Comitê Municipal de Acompanhamento da Prestação 

de Serviços de Saneamento Básico, nos termos do artigo 47, da Lei nº 11.445/2007. 

 

A cláusula sexta determina que a COSANPA execute o contrato visando atingir as 

metas de atendimento e qualidade dos serviços prestado no Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Belém, 

apresentando relatórios anuais de medição desses indicadores, da mesma forma que 

a revisão do plano não poderá ultrapassar o prazo de dois anos após a assinatura. 

 

No tocante a remuneração dos serviços, fixação, revisão e reajuste das tarifas, a 

COSANPA irá faturar e arrecadar as tarifas de água e de coleta de esgoto e os preços 

dos demais serviços. Na assinatura do presente contrato, as tarifas e demais preços 
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serão aqueles que já vêm sendo praticados pela COSANPA, que deverá apresentar 

todos os elementos que compõem sua estrutura tarifária, justificando o valor cobrado.  

 

Os valores das tarifas cobrados sofrerão revisão durante o primeiro ano de vigência, 

com o escopo de atingir o equilíbrio financeiro, referidas revisões deverão ser 

aprovadas pela agência reguladora. O referido ajuste será feito anualmente, sempre 

respeitando o intervalo mínimo de 12 (doze) meses.  

 

A cláusula oitava estabelece, ainda, que no decorrer dos primeiros 8 anos de vigência 

deste contrato, as tarifas e os demais preços e todas as condições econômico-

financeiras serão revistos no mínimo anualmente, com vistas a atingir o equilíbrio 

econômico-financeiro contratual. Após esse período, as revisões se darão sempre que 

fatos alheios ao controle e à influência das partes fizerem seu valor oscilar, ou tornar-

se insuficiente para a cobertura e remuneração dos investimentos, sejam 

operacionais, administrativos, de manutenção ou expansão. 

 

Os direitos e garantias da COSANPA estão arrolados na cláusula décima, bem como 

os direitos e garantias do MUNICÍPIO estão resguardados na cláusula décima 

primeira, da mesma maneira que os direitos e deveres dos usuários estão 

assegurados na cláusula décima segunda. 

 

O contrato será extinto pôr termo contratual, encampação, caducidade, rescisão, 

anulação, falência ou extinção da COSANPA, se a mesma deixar de integrar a 

Administração Indireta do Estado do Pará ou consenso entre o MUNICÍPIO e a 

COSANPA. 

 

Ficou estabelecido o Fórum da comarca de Belém para dirimir as questões 

decorrentes do contrato. 
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4. SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

Nos itens a seguir serão abordadas todas as características do sistema de 

abastecimento de água, com base na visita técnica realizada, nas informações 

levantadas em campo e com os órgãos envolvidos na prestação do serviço 

(COSANPA, SESAN, AMAE, SESMA e SEMMA). 

 

Além do levantamento, será realizado um diagnóstico com base na experiência do 

consórcio, referente à qualidade do sistema existente, das condições de conservação, 

da tecnologia empregada, bem como do serviço prestado. 

 

 

4.1. COBERTURA DE ATENDIMENTO 

 

A cobertura de atendimento é um indicador que demonstra exatamente qual é o nível 

de abrangência do serviço de abastecimento de água no município de Belém. 

Segundo dados oficiais da COSANPA, com base no seu Relatório de Informações 

Gerenciais, no mês de junho de 2019, o atendimento do sistema de abastecimento de 

água era de 72,7% e uma população estimada de 1.070.840 habitantes. 

 

Devido a inconsistência de muitas informações, foi realizado um levantamento para 

analisar a situação do atendimento abastecimento de água municipal, utilizando como 

base o número de ligações de energia elétrica por se tratar de um serviço 

universalizado e a projeção do número de domicílios elaborado pelo Consórcio EGIS-

AMPLA. 

 

Segundo informações obtidas juntamente à Secretaria Municipal de Planejamento – 

SEGEP, no ano de 2016 o município de Belém possuía um total de 521.523 ligações 

de energia elétrica, distribuídas por classe de consumo como mostra o Quadro 6. 

 

 

Quadro 6: Número de Ligações de Energia Elétrica por Classe de Consumo. 

Classe de Consumo Número de Ligações % 

Residencial 470.819  90,28% 

Comercial 47.489  9,11% 
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Classe de Consumo Número de Ligações % 

Industrial 441  0,08% 

Poder Público 2.774  0,53% 

Total 521.523  100,00% 

Fonte: Adaptado de SEGEP, 2016. 

 

Segundo o estudo populacional e do número de domicílios elaborado pelo Consórcio 

EGIS-AMPLA, no ano de 2019, a estimativa é que existam cerca de 483.776 

domicílios. 

 

Considerando o percentual de domicílios sobre o total de ligações de energia elétrica, 

estima-se que número total de economias atendidas atualmente na área urbana do 

município de Belém seja de 535.864 unidades. 

 

Ainda segundo o Relatório de Informações Gerenciais – RIG da COSANPA, em junho 

de 2019, o sistema de abastecimento de água atende 350.968 economias. Logo, 

estima-se que o atendimento atual do município de Belém seja de 65,50%. 

 

O percentual de pessoas que utilizam de água do sistema público de abastecimento 

pode ser ainda superior, devido a existência de muitas ligações irregulares (gatos) nas 

áreas de menor potencial econômico. 

 

A população não atendida oficialmente pelo sistema público de abastecimento, utiliza 

em sua maioria, a captação de água bruta por meio de poços artesianos.  

 

Há de se destacar ainda o abastecimento das ilhas de Belém por meio de barco pipa, 

como é o caso do abastecimento dos restaurantes na Ilha de Combu. Neste caso, a 

água do rio é utilizada para usos menos nobres, como descarga e limpeza de chão, 

enquanto a água do barco pipa para o uso na manipulação de alimentos e consumo 

em geral. 
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4.2. MICROMEDIÇÃO 

 

Segundo informações repassadas pela COSANPA, em junho de 2019, o sistema de 

abastecimento de água de Belém é composto de 229.654 ligações ativas de água, 

além de outras 36.955 inativas, resultando em 309.403 economias ativas de água e 

outras 47.904 economias inativas. Ainda segundo a própria COSANPA existem outras 

36.055 ligações factíveis que podem resultar em 47.339 economias a mais para serem 

atendidas. No Quadro 7 estão apresentadas as ligações e economias ativas por 

classe de consumidor. 

 

Quadro 7: Número de Ligações e Economias por Classe de Consumo. 

Classe de 
Consumidor 

N° Ligações Ativas N° Economias Ativas 

Social 6.335 6.339 

Residencial 210.775 277.282 

Comercial 11.007 18.367 

Industrial 420 445 

Poder Público 1.117 6.970 

Soma 229.654 309.403 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Tem-se, portanto, um indicador de 1,347 economias por ligação, o que indica a 

verticalização na ocupação urbana do município, situação identificada em especial na 

zona central. 

 

No caso de regularização de todas as ligações inativas e realização de todas as 

ligações factíveis por parte da COSANPA, poderia se chegar a um total de 266.610 

ligações e 357.308 economias, ou seja, um acréscimo potencial de 16,1% e 15,5% 

respectivamente nos números de ligações e economias.  

 

Apesar das potenciais ligações, o histórico do crescimento do número de ligações 

prediais do sistema de abastecimento de água é negativo. Exceto pela absorção do 

SAAEB no ano de 2016, não é possível identificar um crescimento significativo do 

número de ligações prediais. Por exemplo, entre o mês de dezembro de 2018 e o mês 

de junho de 2019, houve uma redução de 1.380 ligações prediais. Já o número de 
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economias continua a subir, devido à tendência de verticalização na zona central de 

Belém, como pode ser visto no Quadro 8. 

 

Quadro 8: Evolução do Número de Ligações e Economias. 

Ano N° Ligações Ativas N° Economias Ativas 

Até junho de 2019 229.654 309.403 

2018 231.034 307.767 

2017 231.738 307.578 

2016 229.732 302.912 

2015 199.866 269.622 

2014 203.158 267.682 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Sobre os ramais prediais, é possível observar que muitos devem possuir instalação 

com material inadequado pela quantidade de serviços solicitados. Somente no ano de 

2019, até o mês de agosto já foram solicitadas 6.785 reformas em ramais prediais e 

retirado o vazamento de 806 unidades. 

 

No entanto, no que tange à estrutura física das ligações prediais, o maior dos 

problemas encontrados é a hidrometração. Atualmente o município conta com apenas 

103.531 hidrômetros instalados em ligações ativas, o que representa apenas 45,08% 

de hidrometração. 

 

Além da falta de hidrometração, pode-se verificar a ineficiência dos hidrômetros 

instalados pelo tempo em que estão em operação. Apesar de ser recomendada a 

substituição do parque de hidrômetros em média a cada 5 anos para se evitar a 

submedição, atualmente apenas 37.678 hidrômetros tem até 5 anos, ou seja, apenas 

16,4% das ligações ativas são micromedidas com hidrômetros instalados em até 5 

anos. No Quadro 9 está apresentado o número de hidrômetros por ano de instalação 

e por unidade de negócio da COSANPA. 
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Quadro 9: Número de Hidrômetros por Ano de Instalação. 

Tempo de 
Instalação 

(Anos) 
UNSUL UNNORTE UNAM UNBR TOTAL 

0 1.176 659 2.394 6 4.235 

1 2.396 2.640 1.629 4 6.669 

2 1.619 2.041 1.746 4 5.410 

3 2.544 2.010 734 4 5.292 

4 3.913 2.066 2.524 8 8.511 

5 2.895 2.874 1.780 12 7.561 

6 3.861 1.413 2.004 6 7.284 

7 1.725 1.414 1.504 4 4.647 

8 6.526 1.140 403 4 8.073 

9 2.018 457 261 1 2.737 

10 1.289 208 163 1 1.661 

11 1.973 429 83 0 2.485 

12 847 175 31 0 1.053 

13 1.540 267 29 0 1.836 

14 915 886 101 1 1.903 

15 1.029 1.531 139 0 2.699 

16 1.310 1.952 168 0 3.430 

17 966 1.373 121 0 2.460 

18 4.751 4.758 772 0 10.281 

19 801 1.008 21 0 1.830 

20 3.058 3.269 262 0 6.589 

21 2.613 3.744 120 0 6.477 

22 620 657 13 0 1.290 

23 577 799 14 0 1.390 

24 1.571 3.072 20 0 4.663 

25 2.021 795 4 0 2.820 

26 380 807 3 0 1.190 

27 697 401 3 0 1.101 

28 50 47 0 0 97 

29 245 199 0 0 444 

30 8 9 0 0 17 

31 84 74 0 0 158 

32 140 82 3 0 225 

33 10 12 0 0 22 

34 16 29 0 0 45 

TOTAL 56.184 43.297 17.049 55 116.585 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Ainda segundo a COSANPA, dos hidrômetros cadastrados, cerca de 62 estão parados 

e outros 978 danificados, o que representa um total de 1.040 hidrômetros inoperantes, 

sendo a maior fração na UNNORTE, como pode ser verificado no Quadro 10. 
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Quadro 10: Número de Hidrômetros Inoperantes. 

Unidade Quantidade % 

UNSUL 442 0,38% 

MOSQ. UNSUL 8 0,01% 

UNAM 47 0,04% 

UNNORTE 543 0,47% 

 TOTAL 1.040 0,89% 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Esta deficiência histórica na troca dos hidrômetros causa o problema de submedição 

de consumo, o que representa a não medição de todo o volume que adentra uma 

ligação predial, resultando na perda não física de água, também conhecida como 

perda aparente. 

 

Na visita técnica foram verificados pela equipe técnica da consultoria alguns pontos 

relevantes no setor de micromedição:  

 

• Não existe um padrão de instalação dos hidrômetros, portanto, existem ligações 

junto ao muro frontal e outras internas ao imóvel ou em locais de difícil acesso, 

ou ainda com acesso bloqueado aos leituristas. 

• Parte das instalações está em desacordo com as condições técnicas ideais de 

funcionamento dos hidrômetros, por estarem instalados inclinados, que geram 

desgastes prematuros dos componentes do hidrômetro, além da perda de 

precisão da medição elevando a perda não física. 

 

Ainda sobre a micromedição, a COSANPA possui o seguinte plano de 

instalação/substituição de hidrômetros para os próximos 15 anos: 

 

• 935 hidrômetros por mês (11.220 por ano) nos primeiros 5 anos, totalizando 

56.100 hidrômetros. 

• 468 hidrômetros por mês (5.616 por ano) nos 10 anos seguintes, totalizando 

56.160 hidrômetros. 
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Este plano de hidrometração não abrange os setores da UNSUL e UNNORTE, pois 

estas unidades de negócio possuem um plano de perdas específico pelo Projeto de 

Locação de Ativos da COSANPA. 

 

A crítica a ser feita sobre este plano de hidrometração está no fato de ter como objetivo 

apenas a instalação de hidrômetros nas ligações atualmente não hidrometradas nas 

unidades de negócio da UNAM e UNBR, como mostra o Quadro 11. 

 

Quadro 11: Plano de Instalação/Substituição de Hidrômetros da COSANPA. 

Unidade de Negócio Ligações Sem Hidrômetro 

MOSQUEIRO UNSUL 356 

MOSQUEIRO UNSAAEB 5.730 

BELÉM UNAM 22.396 

BELÉM UNSAAEB 3.054 

ICOARACI - UNSAAEB 18.800 

OUTEIRO 5.488 

BELÉM UNBR 276 

TOTAL 56.100 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Deste modo, pode-se concluir que não há um plano de hidrometração que contemple 

também todas as ligações atualmente hidrometradas nestes setores. Este plano de 

hidrometração da COSANPA ainda não entrou em operação, pois nos primeiros 6 

meses de 2019, foram instalados 1.615 hidrômetros e substituídos outras 261 

unidades uma média mensal de 269 instalações 44 e substituições. 

 

 

4.3. CONSUMO PER CAPITA 

 

O indicador de consumo per capita indica o consumo médio de água de um habitante 

por dia. Segundo o Instituto Trata Brasil, a média nacional é de 153,6 L/hab.dia. 

 

Considerando os volumes mensais micromedidos e estimados pela COSANPA ao 

longo de 12 meses (julho de 2018 a junho de 2019), o consumo médio per capita de 

água foi de 130,98 L/hab.dia, conforme detalhado no Quadro 12. 
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Quadro 12: Plano de Instalação/Substituição de Hidrômetros da COSANPA. 

Mês 
Hidrometrado 

Lido 
Hidrometrado 

Estimado 

Não 
Hidrometrado 

Faturado 
Consumido 

População 
Atendida 

Consumo 
Per Capita 
(L/hab.dia) 

Jul/2018 1.183.385 686.277 2.019.595 3.889.257 1.039.296 125,46 

Ago/2018 1.273.190 690.522 2.036.923 4.000.635 1.039.817 129,05 

Set/2018 1.259.240 729.175 2.033.786 4.022.201 1.039.145 134,07 

Out/2018 1.287.871 734.629 2.032.782 4.055.282 1.040.176 130,82 

Nov/2018 1.183.666 764.694 2.050.590 3.998.950 1.040.776 133,30 

Dez/2018 1.102.738 785.407 2.056.459 3.944.604 1.044.423 127,25 

Jan/2019 1.119.965 806.581 2.070.965 3.997.511 1.044.423 128,95 

Fev/2019 1.181.420 658.202 2.085.640 3.925.262 1.073.104 140,19 

Mar/2019 1.294.000 683.097 2.082.423 4.059.520 1.074.212 130,95 

Abr/2019 1.143.674 724.670 2.073.025 3.941.369 1.074.397 131,38 

Mai/2019 1.243.423 694.158 2.072.819 4.010.400 1.073.463 129,37 

Jun/2019 1.139.065 723.749 2.068.020 3.930.834 1.073.293 131,03 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Apesar de Belém ser um município de clima quente, fato que estimula o consumo de 

água por parte da população, o resultado foi cerca de 15% abaixo da média nacional. 

 

Este é um fato que pode ser explicado pelos seguintes fatores: 

 

• Hidrômetros instalados com idade avançada, resultando em submedição. 

• Cerca de 18% do volume consumido é estimado, apesar de existir hidrômetro. 

• Cerca de 52% do volume é estimado devido à inexistência de hidrômetros. 

• Existência de ligações irregulares (gatos). 
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4.4. PERDAS E INTERMITÊNCIA 

 

4.4.1. Índice de Perdas 

 

Desde o ponto de captação até o momento em que a água passa pelo hidrômetro 

existe um longo caminho em que a água percorre, o qual resulta em perdas de água. 

As perdas ocorrem devido à ineficiência na operação e na manutenção das redes, 

bem como na inadequada gestão comercial.  

 

Neste item serão apresentadas as perdas na distribuição e de faturamento, que 

correspondem às perdas físicas na distribuição e às perdas não físicas por erros de 

micromedição, bem como às perdas no faturamento da COSANPA.   

 

Segundo o Relatório de Informações Gerenciais elaborado pela COSANPA, o volume 

consumido ao longo dos últimos 12 meses (julho de 2018 a junho de 2019) foi de 

47.775.825 m³, o que representa uma média diária de 130.893 m³. Ainda segundo o 

mesmo relatório, o volume produzido no mesmo período foi de 80.353.538 m³, o que 

representa uma média diária de 220.147 m³, como pode ser visto no Quadro 13, onde 

estão apresentadas as informações mensais. 

 

Quadro 13: Volume Produzido e Consumido. 

Mês Produzido Consumido 

Jul/2018 6.805.303 3.889.257 

Ago/2018 6.751.937 4.000.635 

Set/2018 6.643.091 4.022.201 

Out/2018 6.704.335 4.055.282 

Nov/2018 6.718.912 3.998.950 

Dez/2018 6.949.625 3.944.604 

Jan/2019 6.677.203 3.997.511 

Fev/2019 6.230.297 3.925.262 

Mar/2019 6.671.192 4.059.520 

Abr/2019 6.631.732 3.941.369 

Mai/2019 6.637.697 4.010.400 

Jun/2019 6.932.214 3.930.834 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 
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Com base nas informações apresentadas, as perdas médias na distribuição de água 

de Belém estariam estimadas em 89.254 m³/dia, o que representaria 40,54% do total 

produzido. 

 

No entanto, analisando as informações referentes à capacidade produtiva das 

estações de tratamento de água e dos poços, pode-se concluir que os volumes 

produzidos pela COSANPA não estão de acordo com a realidade do sistema de 

abastecimento de água do município de Belém. Verificou-se que, com os volumes 

apresentados pela COSANPA, a produção média ao longo de um ano seria de apenas 

2,57 m³/s, entretanto, apenas a capacidade produtiva da ETA Bolonha atualmente é 

de 4,2 m³/s, mesmo funcionando com apenas um módulo. 

 

Devido a este grande erro de estimativa do volume produzido por parte da COSANPA, 

foi elaborado pela consultora uma estimativa de produção de todas as unidades 

operacionais, algumas com informações oficiais e outras com informações obtidas na 

visita técnica realizada em agosto de 2019, levantamento este, que gerou os seguintes 

resultados apresentados no Quadro 14. 

 

Quadro 14: Capacidade Produtiva das ETAs e Poços. 

Setores  Vazão de produção (L/s) 

ETA Bolonha 4.200,00 

ETA São Brás 1.000,00 

ETA 5° Setor 700,00 

10º Setor 

55,56 

95,00 

53,33 

74,17 

Ariri 36,11 

Água Boa 22,22 

Águas Negras 65,00 

Brasília 55,56 

Bahia do Sol 8,33 

Benguí 

54,17 

53,61 

43,33 

Benjamim Sodré 

36,39 

48,33 

23,89 

Canarinho 36,11 

Catalina 
41,94 

41,94 

Carananduba 27,78 
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Setores  Vazão de produção (L/s) 

Cohab 25,00 

Coqueiro 
58,89 

54,72 

Cordeiro de Farias 

36,11 

63,89 

61,11 

Eduardo Angelim 55,28 

Cotijuba 15,56 

Setor Ipasep Satélite-
Maguari 

61,11 

61,11 

Mata Fome 50,00 

Morada de Deus 15,56 

Murubira 

13,89 

19,44 

5,56 

13,89 

Panorama 61,11 

Pratinha 0,00 

Pratinha I 41,67 

Pratinha II 55,56 

Paracuri 40,00 

Quinta dos Paricás 40,00 

Raimundo Jinkings 0,00 

São Roque 70,00 

Setor 5ª Rua 
130,00 

Praia do bispo 

Souza Franco 
69,72 

78,89 

São João do Outeiro 55,56 

Tenoné 41,67 

Tocantins 39,72 

Verdejante 46,67 

Viver Primavera 40,00 

TOTAL 8.194,44 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Considerando a capacidade produtiva das unidades operacionais, tem-se uma 

capacidade de produção diária estimada em 707.999,62 m³. Considerando o volume 

consumido estimado pela COSANPA de 130.893 m³/dia, tem-se que as perdas na 

distribuição estão estimadas em 577.106,62 m³/dia, o que representa um índice de 

perdas médio de 81,51%. 
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Importante salientar que o indicador apresentado não considera somente perdas 

físicas na rede de distribuição, considerando também as perdas com submedição, 

ligações irregulares e estimativas subdimensionadas. 

 

Outro indicador comumente utilizado sobre as perdas de água é a medição de litros 

por ligação por dia de água perdida. Neste caso, considerando as informações 

apresentadas, estima-se uma perda de aproximadamente 2.512,94 L/lig.dia. 

 

Os resultados apresentados demonstram que as perdas no sistema de distribuição 

estão muito acima da média nacional, que segundo Instituto Trata Brasil, é de 38%.  

 

Analisando as perdas de faturamento, tem-se que o volume faturado pela COSANPA 

ao longo do mesmo período de análise foi de 55.598.327 m³. Deste modo, tem-se uma 

estimativa das perdas de faturamento na ordem de 78,49%. 

 

Os números apresentados são ainda inconclusivos e podem não refletir a realidade 

do sistema de abastecimento de água de Belém. Isto porque a micromedição e as 

estimativas de volumes não são confiáveis, podendo apresentar resultados 

significativamente subdimensionados. 

 

No entanto, apesar de inconclusivos, foram calculados com base em informações 

oficiais repassadas pela COSANPA ao longo da visita técnica e por meio do Relatório 

de informações Gerenciais, elaborado pela própria COSANPA. Importante salientar 

que a agência reguladora não valida as informações repassadas pela COSANPA, 

realizando apenas acompanhamento e monitoramento das informações. 

 

4.4.2. Intermitência no Abastecimento 

 

Segundo informações repassadas pela COSANPA, o regime de distribuição de água 

tratada no município é realizado de como contínuo, ou seja, sem intermitência de 

abastecimento. No entanto, segundo a própria COSANPA, existem ligações e 

economias consideradas precárias, ou seja, com intermitência constante. Conforme 

demonstrado no Quadro 15, com o levantamento entre os meses de julho de 2018 e 
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junho de 2019, em média 1,70% das ligações e 1,45% das economias possuem 

situação precária de abastecimento.  

 

Quadro 15: Ligações e Economias com Intermitência na Distribuição. 

Mês 
Nº de Ligações 

Precárias 
% de Ligações 

Nº de 
Economias 
Precárias 

% de 
Economias 

Jul/18 3.864 1,72% 4.441 1,48% 

Ago/18 3.832 1,71% 4.448 1,48% 

Set/18 3.828 1,71% 4.428 1,47% 

Out/18 3.834 1,71% 4.438 1,47% 

Nov/18 3.819 1,71% 4.421 1,47% 

Dez/18 3.804 1,70% 4.404 1,46% 

Jan/19 3.784 1,69% 4.369 1,44% 

Fev/19 3.792 1,69% 4.382 1,44% 

Mar/19 3.787 1,69% 4.374 1,44% 

Abr/19 3.776 1,69% 4.370 1,44% 

Mai/19 3.770 1,68% 4.364 1,44% 

Jun/19 3.765 1,69% 4.360 1,44% 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Apesar de se tratarem de números oficiais, com base na visita técnica, é possível 

identificar que há intermitência constante em diversos setores, seja pela baixa 

capacidade de produção dos poços, ou ainda pela inexistência de reservatório para 

auxiliar o abastecimento do setor, fato que implica em provável falta de água nos dias 

e horários de pico de consumo e também em falta da água quando da necessidade 

de manutenção eletromecânica dos equipamentos. O detalhamento destes setores 

será apresentado no item de caracterização física das unidades operacionais. 

 

 

4.5. OUTORGAS E LICENÇAS AMBIENTAIS 

 

A outorga de direitos de uso no município de Belém é concedida pelo governo 

estadual, com a solicitação à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMAS) e pelo governo federal pela Agência Nacional de Águas, 

dependendo do domínio dos corpos hídricos. São apresentados os termos de 

referências que relacionam os documentos necessários para o pedido de outorga 

apresentado pela SEMAS.  
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Para as atividades que não necessitam da concessão de outorga, é realizado um 

requerimento para declaração de dispensa de outorga, onde são encaminhados os 

dados do requerente, a finalidade de uso da captação, a localização da captação e os 

dados para quando a captação será realizada em poço, conforme o formulário 

desenvolvido pela SEMAS.  

 

Os critérios que realizam o embasamento técnico para a emissão das outorgas no 

estado do Pará pela SEMAS estão definidos nas Resoluções aprovadas pelo 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-PA) a seguir:  

 

• Resolução CERH-PA N° 003/2008: Regulamenta o instrumento de outorga no 

estado do Pará;  

• Resolução CERH-PA N° 008/2008: Dispõe sobre a Declaração de Dispensa de 

Outorga; 

• Resolução CERH-PA N° 009/2010: Dispõe sobre os usos que independem de 

outorga;  

• Instrução Normativa CERH-PA N° 55/2010: Dispõe sobre os procedimentos 

referentes aos requerimentos de concessão de Outorga Preventiva e de Direito 

de Uso de Recursos Hídricos. 

 

No município de Belém não é posto em prática o instrumento de cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos aos usuários outorgados. Segundo a SEMAS, em seu estudo 

publicado em 2012, o instrumento se encontrava em processo de regulamentação, 

assim como o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo usos 

preponderantes. 

 

Quanto as outorgas concedidas pela SEMAS no município de Belém, conforme 

informações da Agência Nacional das Águas em seus Estudos Hidrogeológicos para 

a Gestão das Águas Subterrâneas da Região de Belém/PA, o município possuía 701 

outorgas concedidas no período de 2008 a 2017. 
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Especificamente no que se refere à COSANPA e às unidades operacionais do sistema 

de abastecimento de água, foram levantados 47 processos de outorga, sendo 28 

deferidos e outros 19 protocolados, conforme demonstrado no Quadro 16. 

 

Quadro 16: Outorgas de uso de água concedidas à COSANPA. 

 
Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental - SIMLAM. 

 

Com base nas informações repassadas pela COSANPA, atualmente existem os 

seguintes requerimentos de licenças ambientais: 

 

• Requerimento Padrão de Licença Prévia – LP 14911/2018 – Projeto de 

ampliação do sistema de abastecimento de água do 10° Setor (CDP). 

• Requerimento Padrão de Licença Prévia – LP 14907/2018 – Projeto de 

ampliação do sistema de abastecimento de água do 3° Setor. 

• Licença de Instalação – LI 2761/2017 – Autoriza a ampliação da expansão da 

adutora de água da Augusto Montenegro, beneficiando áreas atendidas pelos 

Solicitação Sistema Protocolo Deferimento Unidade
Profundidade 

do Polo

Vazão 

Disponível (m³/h)

Período de 

Bombeamento 

(horas)

Vazão 

Outorgada 

(m³/dia)

Validade da 

Outorga

Captação ARIRI BOLONHA 17/02/2020 P1 247 174 20 3473 15/02/2025

Captação BENGUI 20/02/2020 P2 272 160 20 3200 18/02/2025

Captação BENGUI 20/02/2020 P3 245 160 20 3200 18/02/2025

Captação BENGUI 20/02/2020 P5 270 104 20 2073 18/02/2025

Captação BENJAMIM SODRÉ 17/02/2020 P5 200 160 20 3200 15/02/2025

Captação BENJAMIM SODRÉ 17/02/2020 P7 272 160 20 3200 15/02/2025

Captação CANARINHO 13/02/2020 P1 263 147 20 2947 11/02/2025

Captação COQUEIRO 31/01/2020 P1 268 160 20 3200 29/01/2025

Captação COQUEIRO 31/01/2020 P2 268 160 20 3200 29/01/2025

Captação CORDEIRO DE FARIAS 31/01/2020 P4 240 170 20 3400 29/01/2025

Captação CORDEIRO DE FARIAS 31/01/2020 P6 270 270 20 5400 29/01/2025

Captação CORDEIRO DE FARIAS 31/01/2020 P7 265 160 20 3200 29/01/2025

Captação IPASEP 31/01/2020 P7 245 240 20 4800 29/01/2025

Captação IPASEP 31/01/2020 P8 243 240 20 4800 29/01/2025

Captação PANORAMA XXI 04/02/2020 P2 252 224 20 4480 02/02/2025

Captação CATALINA 06/02/2020 P2 252 270 20 5400 04/02/2025

Captação CDP 14/02/2017 CDP 1 258 124 18 2232 13/02/2022

Captação CDP 14/02/2017 CDP 4 275 183 18 3295 13/02/2022

Captação CDP 14/02/2017 CDP 5 275 153 18 2758 13/02/2022

Captação CDP 14/02/2017 CDP 6 274 216 18 3888 13/02/2022

Captação PRATINHA 04/02/2020 P1 248 200 20 4000 02/02/2022

Captação Não Informado 19/04/2012 PONTO 01 Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica 5912 18/04/2016

Captação Não Informado 20/04/2012 PONTO 02 Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica 5912 19/04/2016

Captação Não Informado 17/03/2020 P01 276 110 20 2200 16/03/2025

Captação Não Informado 17/03/2020 P02 267 110 20 2200 16/03/2025

Captação Não Informado 17/03/2020 POÇO 8 268 200 20 4000 16/03/2025

Perfuração de Poço Não Informado 12/11/2018 POÇO 7 180 Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica 11/11/2020

Perfuração de Poço Não Informado 12/11/2018 POÇO 8 180 Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica 11/11/2020

Captação PRATINHA I 21/11/2019 POÇO 2 251 170 20 Não se Aplica Não se Aplica

Captação PRATINHA II 05/11/2019 POÇO 1 270 200 20 Não se Aplica Não se Aplica

Captação CDP 29/04/2019 P 07 244 135 20 Não se Aplica Não se Aplica

Captação BRASÍLIA 30/07/2019 PB 1 264 340 18 Não se Aplica Não se Aplica

Captação EDUARDO ANGELIM 19/11/2019 P01 255 272 20 Não se Aplica Não se Aplica

Captação SÃO JOÃO DO OUTEIRO 05/12/2019 P1 272 300 20 Não se Aplica Não se Aplica

Captação SOUZA FRANCO 12/11/2019 P2 269 250 20 Não se Aplica Não se Aplica

Captação TOCANTINS 05/11/2019 P1 249 340 18 Não se Aplica Não se Aplica

Captação MATA FOME 05/11/2019 P1 259 254 20 Não se Aplica Não se Aplica

Captação BAIA DO SOL 29/03/2019 P1 274 210 20 Não se Aplica Não se Aplica

Captação CARANANDUBA 29/03/2019 P1 270 130 20 Não se Aplica Não se Aplica

Captação 5° RUA 29/03/2019 P1 200 220 20 Não se Aplica Não se Aplica

Captação 5° RUA 29/03/2019 P2 270 220 20 Não se Aplica Não se Aplica

Captação 5° RUA 29/03/2019 P3 270 125 20 Não se Aplica Não se Aplica

Captação 5° RUA 29/03/2019 P4 89 100 20 Não se Aplica Não se Aplica

Captação MURUBIRA 29/03/2019 P1 200 200 20 Não se Aplica Não se Aplica

Captação MURUBIRA 29/03/2019 P3 270 110 20 Não se Aplica Não se Aplica

Captação MURUBIRA 29/03/2019 P4 100 200 20 Não se Aplica Não se Aplica

Captação MURUBIRA 29/03/2019 P5 246 190 20 Não se Aplica Não se Aplica
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setores Benguí, Sideral e IPASEP, no município de Belém, que contempla a 

população futura de 398.084 habitantes. 

• Licença de Instalação – LI 2706/2017 – Autoriza a instalação de obras de 

modernização da 1° Etapa da ETA Bolonha, detentora da LO 6787/2014 e a 

construção da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR), composta de: 

elevatória de chegada de água de lavagem dos filtros; elevatória de chegada 

de lodo succionado do fundo dos decantadores, reservatórios R1 e R2, 

elevatória de clarificados; removedores de resíduos, elevatória de transferência 

e reservatório de acúmulo de lodo, ambas localizadas nas limitações da área 

do Parque Estadual do Utinga – PEUt, no município de Belém, bem como o 

canteiro de obras. 

• Requerimento Padrão de Licença de Instalação – LI 55583/2018 – Implantação 

de rede de abastecimento de água na comunidade Parque Verde. 

• Requerimento Padrão de Licença de Instalação – LI 54626/2018 – Obra de 

implantação do sistema de abastecimento de água localizado no Residencial 

Benedito Monteiro ao longo da Avenida Augusto Montenegro (SAA Canarinho), 

em Belém. 

• Licença de Operação – LO 11253/2018 – Esta Licença autoriza a operação da 

Estação de Tratamento de Água – Bolonha, no município de Belém, composta 

por 2 (dois) módulos, o 1° módulo contemplando captação de água bruta do 

Rio Guamá, adutora de transporta a água para os lagos Água Preta e Bolonha, 

3 (três) estações elevatórias de água bruta, 2 (duas) estações elevatórias de 

água tratada, reservatório elevado, reservatório apoiado, reservatório 

enterrado e aerador. O 2° módulo a duplicação da capacidade de tratamento 

de água da ETA Bolonha através de um módulo de tratamento anexo ao 

módulo existente, bem como composto por calha parshall (controlador de 

vazão), decantador, floculador e filtro. Este sistema possui outorga de direito 

de uso de recursos hídricos de domínio da união, para captação superficial, 

devidamente registrado no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos 

Hídricos – CNARH, concedida pela Resolução N° 406, de 11 de abril de 2016, 

com validade até 25 de junho de 2037. 

• Licença de Operação – LO 401/2017 – Autoriza o tratamento de água no 

empreendimento Residencial Primavera. 
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• Requerimento Padrão de Licença de Operação – LO 24626/2018 – Solicita a 

renovação da Licença de Operação n° 8805/2014 dos sistemas de 

abastecimento de água da Zona Central de Belém (1° ao 9° Setor). 

• Requerimento Padrão de Licença de Operação – LO 4307/2017 – Solicitação 

de Licença de Operação para os sistemas de abastecimento de água 

gerenciados pela Unidade de Negócio Norte (UM-Norte): 9° Setor, 10° 

Setor/Maracangalha, 12° Setor/Marambaia C1, 13° Setor/Marambaia C2 e 14° 

Setor/Marambaia C3. Totalizando assim, 5 (cinco) sistemas de abastecimento 

de água. 

• Requerimento Padrão de Licença de Operação – LO 32647/2015 – Solicitação 

de Licença de Operação para os sistemas de abastecimento de água 

gerenciados pela Unidade de Negócio da Augusto Montenegro (UNAM): 

Ariri/Bolonha, Benguí, Benjamim Sodré/Sideral, Canarinho, Catalina, Coqueiro, 

Cordeiro de Farias, IPASEP/Maguari, Panorama XXI, Pratinha e Tenoné. 

Totalizando assim, 11 (onze) sistemas de abastecimento de água. 

 

Analisando as licenças existentes, bem como os requerimentos já realizados, conclui-

se que os seguintes sistemas isolados não possuem licença ambiental: Raimundo 

Jinkings, Mata Fome, Tocantins, Eduardo Angelim, Quinta dos Paricás, Águas 

Negras, Morada de Deus, COHAB, São Roque, Souza Franco, Paracuri, Brasília, São 

João do Outeiro, Água Boa, Baía do Sol, Carananduba, Murubira, 5° Rua, Verdejante, 

Águas Lindas e Cotijuba. 

 

 

4.6. FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO 

 

Conforme os dados repassados pela COSANPA no Relatório de Informações 

Gerenciais, ao longo dos últimos 12 meses (período de julho de 2018 à junho de 

2019), o faturamento com os serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Belém totalizaram R$ 233.891.842, o que representa uma 

média mensal de R$ 19.490.987, sendo cerca de 81% do faturamento com 

abastecimento de água, 12% com coleta e tratamento dos esgotos sanitários e ainda 

7% com serviços realizados, como mostra o Quadro 17. 
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Quadro 17: Faturamento.  

Mês 
Faturamento Descontos 

(R$) 
 Faturamento 

Total (R$) Água (R$) Esgoto (R$) Serviços (R$) 

Jul/2018 14.561.784 2.141.550 1.358.394 434.444 17.627.284 

Ago/2018 14.883.106 2.201.378 1.464.562 400.433 18.148.613 

Set/2018 15.971.403 2.406.883 1.424.480 400.936 19.401.831 

Out/2018 16.704.169 2.588.069 1.394.011 390.040 20.296.210 

Nov/2018 16.052.387 2.456.188 1.442.178 399.550 19.551.204 

Dez/2018 16.000.438 2.432.253 1.422.371 429.688 19.425.375 

Jan/2019 16.593.360 2.505.028 1.583.891 423.702 20.258.577 

Fev/2019 16.019.932 2.484.087 1.511.800 452.695 19.563.124 

Mar/2019 16.616.762 2.506.425 1.596.276 428.686 20.290.776 

Abr/2019 16.222.197 2.394.483 1.489.101 433.747 19.672.034 

Mai/2019 16.433.584 2.508.025 1.520.357 381.384 20.080.583 

Jun/2019 15.816.632 2.543.254 1.614.003 397.657 19.576.232 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Este faturamento representa um ticket médio por economia, ou seja, um custo médio 

para uma residência, comércio ou indústria de R$ 64,43, conforme demonstra o 

Quadro 18. 

 

Quadro 18: Faturamento Médio por Economia.  

Mês 
 Faturamento 

Total (R$) 
Número de 
Economias 

Faturamento/ 
Economia 

Jul/2018 17.627.284 300.942 58,57 

Ago/2018 18.148.613 300.988 60,30 

Set/2018 19.401.831 300.823 64,50 

Out/2018 20.296.210 301.154 67,39 

Nov/2018 19.551.204 301.385 64,87 

Dez/2018 19.425.375 302.449 64,23 

Jan/2019 20.258.577 303.891 66,66 

Fev/2019 19.563.124 304.117 64,33 

Mar/2019 20.290.776 304.035 66,74 

Abr/2019 19.672.034 303.626 64,79 

Mai/2019 20.080.583 303.593 66,14 

Jun/2019 19.576.232 303.064 64,59 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

No entanto, os recursos faturados não vem transformando-se integralmente em caixa 

para a COSANPA, visto que a inadimplência média nos últimos 12 meses foi de 

27,59%, totalizando uma perda de receita de R$ 64.701.907, resultando numa 

arrecadação de apenas R$ 169.189.934, como mostra o Quadro 19. 
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Quadro 19: Arrecadação e Inadimplência.  

Mês 
 Faturamento 

Total (R$) 
 Arrecadação (R$) Inadimplência (R$) 

Inadimplência 
(%) 

Jul/2018 17.627.284 13.392.507 4.234.777 24,02% 

Ago/2018 18.148.613 13.464.304 4.684.309 25,81% 

Set/2018 19.401.831 12.805.250 6.596.581 34,00% 

Out/2018 20.296.210 14.315.770 5.980.440 29,47% 

Nov/2018 19.551.204 14.006.581 5.544.623 28,36% 

Dez/2018 19.425.375 15.863.986 3.561.389 18,33% 

Jan/2019 20.258.577 14.297.376 5.961.201 29,43% 

Fev/2019 19.563.124 14.156.511 5.406.613 27,64% 

Mar/2019 20.290.776 13.708.543 6.582.233 32,44% 

Abr/2019 19.672.034 14.695.511 4.976.524 25,30% 

Mai/2019 20.080.583 14.309.415 5.771.167 28,74% 

Jun/2019 19.576.232 14.174.182 5.402.050 27,59% 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Uma das causas de uma inadimplência tão elevada está na ineficiente gestão 

comercial. Segundo informações levantadas ao longo da visita técnica e repassadas 

pela própria COSANPA, a realização de corte/religação é pouco efetiva. Apesar da 

inadimplência média ser de 27,59%, o número de cortes realizados mensalmente 

representa apenas 1,04% das ligações. Ainda, do total de ligações existentes, apenas 

16,5% destas estão atualmente cortadas, conforme demonstra o Quadro 20. 

 
 

Quadro 20: Cortes de Ligações.  

Mês 
Número de 
Ligações 

Cortes 
Realizados no 

Mês 

Ligações 
Cortadas no Mês 

(%) 

Cortes 
Efetivados 

Ligações 
Cortadas (%) 

Jul/2018 224.548 2.153 0,96% 34.969 15,57% 

Ago/2018 224.621 2.327 1,04% 34.958 15,56% 

Set/2018 224.373 1.924 0,86% 35.239 15,71% 

Out/2018 224.213 2.584 1,15% 35.356 15,77% 

Nov/2018 223.890 1.893 0,85% 35.588 15,90% 

Dez/2018 224.037 2.151 0,96% 35.474 15,83% 

Jan/2019 224.515 2.804 1,25% 35.696 15,90% 

Fev/2019 224.015 2.314 1,03% 35.885 16,02% 

Mar/2019 223.813 1.815 0,81% 36.026 16,10% 

Abr/2019 223.912 2.738 1,22% 36.137 16,14% 

Mai/2019 223.830 2.663 1,19% 36.424 16,27% 

Jun/2019 223.319 2.510 1,12% 36.972 16,56% 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Sem a efetivação de um corte eficiente para as ligações inadimplentes, tem-se este 

ciclo vicioso de não pagamento pelas faturas de abastecimento de água e coleta e 

tratamento dos efluentes. 
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4.7. DESPESAS DE EXPLORAÇÃO E FINANCEIRAS 

 

Além da ineficiência na gestão de faturamento, existe também uma problemática na 

gestão dos gastos operacionais, administrativos e comerciais da COSANPA. 

 

As despesas de exploração dos serviços prestados ao longo de 12 meses (julho de 

2018 a junho de 2019) foram de R$ 206.442.269, o que representa 122% da 

arrecadação total no mesmo período, ou seja, um fluxo operacional negativo em R$ 

37.252.335. Dentre as despesas, a de maior destaque é a despesa com pessoal, que 

somados os próprios e terceiros, totalizam R$ 124.201.978, ou seja, 60% das 

despesas de exploração, o que representa também 73,40% da arrecadação total. No 

Quadro 21 tem-se um detalhamento das despesas de exploração dos serviços.  
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Quadro 21:Despesas de Exploração dos Serviços da COSANPA em Belém.  

Mês Pessoal 
Prod. 

Químicos 
Energia Terceiros Fiscais 

Materiais 
Gerenciais 

TOTAL 

Jul/2018 6.484.238 947.829 5.052.610 2.987.689 924.429 416.985 16.813.780 

Ago/2018 6.594.120 907.562 4.597.249 3.285.789 896.760 123.660 16.405.140 

Set/2018 6.910.293 805.973 5.260.051 2.737.917 954.197 329.214 16.997.644 

Out/2018 7.310.056 797.534 6.189.519 3.058.835 980.686 227.793 18.564.422 

Nov/2018 8.068.522 759.891 6.674.620 3.715.178 868.649 197.169 20.284.027 

Dez/2018 7.996.340 777.715 5.921.764 3.293.152 912.622 291.670 19.193.263 

Jan/2019 6.899.091 777.715 3.772.970 3.017.361 1.028.608 223.770 15.719.516 

Fev/2019 6.887.810 973.638 4.090.740 3.267.694 997.969 177.384 16.395.234 

Mar/2019 7.378.568 864.146 3.841.589 2.854.872 997.945 185.055 16.122.173 

Abr/2019 7.411.852 967.440 3.697.634 3.380.303 1.186.241 309.007 16.952.476 

Mai/2019 7.565.915 1.022.104 3.681.835 3.120.489 1.078.410 215.665 16.684.419 

Jun/2019 7.466.177 1.001.622 4.132.104 2.509.719 1.036.169 164.384 16.310.175 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Outra significativa despesa é a relacionada à energia elétrica, totalizando R$ 

56.912.684, o que representa 27,57% das despesas de exploração. Sendo que este 

valor elevado é justificado pela utilização de equipamentos antigos e de baixa 

eficiência energética, bem como ineficiência operacional para o controle das despesas 

com energia elétrica, como poderá ser visto na descrição e análise dos setores de 

abastecimento de água. 

 

Além das despesas de exploração dos serviços, há por parte da COSANPA as 

despesas financeiras, oriundas de financiamentos já realizados e tarifas bancárias. Ao 

longo do período de 12 meses analisado, as despesas financeiras foram da ordem de 

R$ 149.409.227, conforme demonstrado no Quadro 22. 

 

Quadro 22:Despesas de Exploração dos Serviços da COSANPA em Belém.  

Mês 
Juros e 

Encargos 
da Dívida 

Variação 
Cambial e 
Correção 
Monetária 

Depreciação, 
Provisão e 

Amortização 

Tarifas 
Bancária e 

Outras 
TOTAL 

Jul/2018 19.835.352 0 6.683.390 803.178 27.321.920 

Ago/2018 741.218 4.661.955 8.337.351 389.718 14.130.241 

Set/2018 1.070.037 0 6.878.568 401.937 8.350.543 

Out/2018 2.066.408 0 7.662.461 390.780 10.119.650 

Nov/2018 1.213.453 1.784.386 6.214.939 380.384 9.593.162 

Dez/2018 6.873.233 140.937 23.573.895 391.288 30.979.353 

Jan/2019 467.183 0 7.959.966 394.076 8.821.224 

Fev/2019 199.745 1.061.318 4.981.517 381.303 6.623.882 

Mar/2019 189.017 1.938.805 8.396.022 374.774 10.898.618 

Abr/2019 283.585 595.613 6.441.922 396.320 7.717.439 

Mai/2019 -1.383.948 0 7.556.558 392.093 6.564.703 

Jun/2019 376.612 0 7.529.480 382.400 8.288.491 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 
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Somando-se as despesas de exploração e financeiras para o município de Belém, 

segundo o Relatório de Informações Gerenciais da COSANPA, foi de R$ 406.800.226, 

ou seja, 240,44% da arrecadação no mesmo período analisado e um fluxo negativo 

entre arrecadação e despesas na Companhia de R$ 237.610.291 apenas no 

município de Belém.  

 

 

4.8. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA DOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Para realização da análise econômico-financeira dos sistemas de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, foi realizado um estudo sobre o balanço contábil e 

sobre o demonstrativo de resultado apresentado pela COSANPA referente a 31 de 

dezembro de 2018, os quais estão apresentados nos Quadros 23 e 24.  
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Quadro 23: Balanço Contábil de 2018 (R$). 
ATIVO COSANPA - PA COSANPA - Belém PASSIVO COSANPA - PA COSANPA - Belém

CIRCULANTE 146.147.878,95 76.203.026,24 CIRCULANTE 759.117.653,83 292.954.508,38

     DISPONIBILIDADES                                  2.354.649,41      FINANCIAMENTOS 604.000,00

             CAIXA 36.576,63                  FINANCIMENTOS EXTERNOS 604.000,00

                      FUNDO FIXO 36.576,63      FORNECEDORES 71.212.439,50 33.398.634,13

                      CHEQUES DEVOLVIDOS                  FORNECEDORES 71.212.439,50 33.398.634,13

             BCOS.CONTA MOVIMENTO 410.553,22                  SERV. PREST. P/TERCEIROS

             BCOS.CONTA ARRECADAÇÃO 1.626.686,89      RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 

                      ARRECADAÇÃO A DISPONIBILIZAR 1.626.686.89                  FORNECEDORES

             BCOS.CONTA CAUÇÃO 3,31                  PARCELAMENTO TRIBUTARIO

             APLICAÇÕES FINANCEIRAS 280.829,36      IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES             649.196.082,34 237.706.291,79

     DEPÓSITOS VINCULADOS 1.967.265,60                  IMPOSTOS FEDERAIS 296.340.280,31 176.271.795,84

             OBRAS 1.958.204,57                  IMPOSTOS FEDERAIS 235.662.651,73 137.532.723,55

             CONVENIOS 9.061,03                  PIS COFINS 59.974.183,41 38.035.627,12

             JUSTIÇA FEDERAL                  INSS 20% TERCEIROS 703.445,17 703.445,17

     CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 132.947.449,04 70.156.368,86                  IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS 61.434.495,95 61.434.495,95

     OUTRAS CONTAS A RECEBER         5.858.225,83 3.265.375,08      CONTINGÊNCIAS À PAGAR 14.791.553,11 8.244.811,70

             ADIANT. A EMPREGADOS 50.914,96 28.380,00                  CONTINGÊNCIAS A PAGAR 14.791.553,11 8.244.811,70

             EMPRÉSTIMOS PAM 1.895.771,28 1.056.702,91      OUTRAS CONTAS A PAGAR                7.750.360,07 4.929.832,59

             REEMBOLSO AUXILIO DOENÇA 381.524,83 212.661,94                   DEP. E RETENÇÕES CONTRATUAIS 1.054.661,04 1.054.661,04

             PAGTOS. REEMBOLSAVEIS (CONVÊNIOS) 2.456.557,46 1.369.285,13                   CONSIGNAÇÕES A RECOLHER 891.809,43 497.094,58

             OUTROS CREDITOS A REC.(SISTEMAS INTERIOR) 1.073.457,30 598.345,10                   ORD. E SALÁRIOS A PAGAR 194.049,64 108.163,27

     IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 444.368,89 439.258,65                   COBRANÇA INDEVIDA A RESTITUIR 4.954.321,94 2.614.395,69

             IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS RETIDO FONTE 444.368,89 439.258,65                   VALORES DE TERCEIROS 655.518,02 655.518,02

     ALMOXARIFADO 2.047.459,89 2.047.459,89                   OUTRAS CONTAS A PAGAR

     DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 528.460,29 294.563,77      PROVISÕES TRABALHISTAS 15.563.218,81 8.674.938,16

               ADIANTO. FÉRIAS 528.460,29 294.563,77                   PROVISÕES DE FÉRIAS 11.378.659,97 6.342.465,07

               FORNECEDOR                   PROVISÕES FGTS/INSS S/FÉRIAS 4.184.558,84 2.332.473,10

NÃO CIRCULANTE 1.546.243.819,91 695.167.540,33 NÃO CIRCULANTE 553.785.804,96 289.406.717,01

     REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 99.210.615,96 59.034.505,04      FINANCIAMENTOS 76.297.928,09

          CRÉDITOS A RECEBER                         81.902.675,16 49.575.689,27                  EXTERNOS 76.297.928,09

                IMPOSTOS/CONT. S/ PREJ FISCAL A RECUPERAR 81.902.675,16 49.575.689,27      FORNECEDORES

          DEPÓSITOS JUDICIAIS 8.771.304,74 4.954.032,92      IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 331.934.827,82 193.717.165,52

                TRABALHISTAS/CÍVEIS 4.764.956,78 2.691.247,59      RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA                        

                DEPÓSITOS RECURSAL 4.006.347,96 2.262.785,33                  CONFISSÕES DE DÍVIDAS

          CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 8.536.636,06 4.504.782,85                  PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO

                 PARCELAMENTO A LONGO PRAZO 8.536.636,06 4.504.782,85      CONTINGÊNCIAS À PAGAR

PERMANENTE 1.447.033.203,95 636.133.035,29                  HORA EXTRA FIXA

          INVESTIMENTOS      PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS 63.650.373,89 46.113.862,21

               PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES                  QUESTÕES TRABALHISTAS 13.862.053,98 8.961.817,90

          INTANGÍVEL 750.175.702,06 414.365.711,30                  QUESTÕES CÍVEIS 49.788.319,91 37.152.044,32

                ÁGUA 1.212.942.728,75 718.790.057,55      PROVISÃO PARA IR E CSSL DIFERIDO 81.902.675,16 49.575.689,27

                ESGOTO 55.387.992,48 51.818.945,08                   I.R. 60.222.555,26 36.452.712,70

                (-) AMORT. ACUMULADA (518.155.019,17)  (356.243.291,33)                       C.S.L.L. 21.680.119,90 13.122.976,58

          IMOBILIZADO TÉCNICO 5.225.701,63 30.168,83 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 379.488.240,07 189.009.341,20       

                ÁGUA 3.773.822.53 3.720.200,00      CAPITAL SOCIAL 2.300.000.000,00 1.267.300.000,00

                ESGOTO                   AÇÕES ORDINÁRIAS 2.206.355.811,00 1.215.702.051,86

                BENS DE USO GERAL 37.463.351,32                   AÇÕES PREFERENCIAIS 93.644.189,00 51.597.948,14

                (-) DEPREC. ACUMULADA (36.011.472,22)    (3.690.031,17)         
     CRÉDITOS DE ACIONISTA PARA AUMENTO 

DE CAPITAL
658.654.983,83

                BENS PROC. RECLASSIFICAÇÃO                   GOVERNO DO ESTADO 658.654.983,83

          OBRAS  EM ANDAMENTO 691.631.800,26 221.737.155,16      RESERVA DE REAVALIAÇÃO 158.987.546,12 96.235.161,67

                ÁGUA 579.037.850,98 185.639.535,02      LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS (2.738.154.289,88)  (1.174.525.820,47)  

                ESGOTO 108.305.729,97 34.722.817,03

                BENS DE USO GERAL 18.900,00 6.059,34

                GERENCIAMENTO DE PROJETOS 2,713.133,64 869.830,64

                BENS EM IMPLANTAÇÃO 1.556.185,67 498.913,13

                CONTRATO DE CONCESSÃO

          DIFERIDO

TOTAL DO ATIVO 1.692.391.698,86 771.370.566,57 TOTAL DO PASSIVO 1.692.391.698,86 771.370.566,57  
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 
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Quadro 24: Demonstrativo de Resultado de 2018 (R$ milhões). 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COSANPA - PA COSANPA - Belém

2018 (R$) 2018 (R$)

     RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 355.589.161,54        222.076.819,33        

                  RECEITA  DO SERVIÇO DE ÁGUA 318.151.622,07        189.399.210,64        

                  RECEITA  DO SERVIÇO DE ESGOTO 31.372.333,08          28.849.824,16          

                  RECEITA  OUTROS SERVIÇOS 6.065.206,39            3.827.784,53            

     Deduções da Receita Operacional Bruta (39.713.594,54)        (15.740.627,61)        

                  COFINS (26.224.480,68)        (11.006.461,34)        

                  PASEP (5.693.472,80)          (4.063.071,49)          

                  CANCELAMENTOS/DEVOLUÇÕES (6.343.999,38)          (671.094.78)

                  DESCONTOS CONCEDIDOS (1.451.641,70)          

     RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 315.875.567,00        206.336.191,72        

     CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS (286.171.158,49)      (164.395.656,02)      

                  PESSOAL (118.087.217,79)      (59.809.454,21)        

                  MATERIAL (1.487.329,47)          (2.479.947,27)          

                            PROD. QUÍMICOS (559.556,82)             (389.535,90)             

                            OUTROS MATERIAIS (927.772,66)             (2.090.411,37)          

                  SERVIÇOS DE TERCEIROS (137.689.678,05)      (79.594.845,83)        

                  DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (2.147.762,49)          (22.433.520,68)        

(40.831.517,12)        

                  GERAIS (227.947,00)             (77.888,03)               

                  CRÉDITO PIS/COFINS 14.300.293,42          

     LUCRO BRUTO 29.704.408,51          41.940.535,70          

     DESPESAS COMERCIAIS                   (125.756.112,94)      (64.825.608,34)        

                  PESSOAL (4.289.562,67)          (2.172.600,95)          

                  MATERIAL (165.790.66)

                  SERVIÇOS DE TERCEIROS (16.648.578,03)        (9.624.112,86)          

                  DEPRECIAÇÃO (136.561,11)             (71.279,61)               

                  PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (104.479.603,11)      (52.957.614,92)        

                  GERAIS (36.017,36)               

                  OUTRAS

     DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS                                       (86.948.811,18)        (46.241.294,80)        

                  PESSOAL (43.382.073,49)        (21.972.387,75)        

                  MATERIAL (635.131,17)             

                  SERVIÇOS DE TERCEIROS (12.744.186,95)        (7.367.085,24)          

                  DEPRECIAÇÃO (191.853,62)             (100.140,17)             

                  PROVISÕES TRABALHISTAS/CÍVEIS (29.233.371,41)        (16.245.924,68)        

                  TRIBUTÁRIAS (72.490,34)               

                            IMPOSTOS FEDERAIS

                            IMPOSTOS MUNICIPAIS (72.490,34)               

                  GERAIS (689.704,20)             (555.756,96)             

     DESPESAS FINANCEIRAS (66.942.227,92)        (39.392.593,90)        

                 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS (55.781.480,10)        (24.307.697,53)        

MULTAS E ACRESC. MORATÓRIOS IMPOSTOS (47.629.992,96)        (19.269.943,66)        

                            JUROS E TAXAS REFIS/CONF.DÍVIDAS

                            MULTAS E ACRESC.MORATÓRIOS IMPOSTOS

                            JUROS E TAXAS FINANC.EXTERNO (3.625.351,17)          

                            OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS (4.526.135,97)          (5.037.753,87)          

                 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS (11.160.747,82)        (15.084.896,37)        

     OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

     RECEITAS FINANCEIRAS 8.640.332,31            3.962.726,07            

                  JUROS 225.185,58               

                  ACRESCIMO POR IMPONTUALIDADE 7.863.903,06            3.962.726,07            

                   DESCONTOS AUFERIDOS 551.243,67               

     OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS (3.112.341,99)          

                  REVERSÃO DE PROVISÃO CONSTITUÍDA 337.524,40               

                  OUTRAS RECEITAS MENORES 325.377,58               

                  OUTRAS DESPESAS (3.775.243,97)          

     LUCRO(PREJUIZO) ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO (244.414.753,21)      (104.556.235,27)      

     IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÃO SOCIAL

LUCRO (PREJUIZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (244.414.753,21)      (104.556.235,27)       
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 
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De acordo com o balanço de 2018, pode-se calcular indicadores contábeis que 

demonstram a situação da COSANPA no ano de referência, no que concerne à 

prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dentre os 

índices possíveis de serem calculados, destaca-se os apresentados no Quadro 17. 

 

• Índice de Liquidez Corrente: Indica se a empresa está cumprindo com as 

obrigações imediatas. 

 

Liquidez corrente = ativo circulante/passivo circulante 

Liquidez corrente = 0,26 

 

• Índice de Liquidez Geral: Indica a situação da COSANPA no longo prazo 

 

Liquidez Geral = (ativo circulante + realizável a longo prazo) / (passivo circulante + 

passivo não circulante) 

Liquidez Geral = 0,23 

 

• Índice de Endividamento: Indica o grau de endividamento do negócio 

 

Endividamento = total de passivos (circulante + exigível no longo prazo) / total de 

ativos 

Endividamento = 3,08 

 

• Margem Bruta: Mensura o percentual de lucro que a COSANPA possui na 

prestação dos serviços. 

 

Margem Bruta = lucro bruto / receita líquida x 100 

Margem Bruta = 20,33 

 

• Margem Líquida: Mensura o percentual de lucro que a COSANPA possui na 

prestação dos serviços. 

 

Margem Líquida = lucro líquido / receita líquida x 100 
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Margem Líquida = - 50,67 

 

• Retorno Sobre o Patrimônio (ROE): Mensura o lucro gerado pela empresa em 

relação aos investimentos realizados. 

 

ROE = lucro líquido / patrimônio líquido 

ROE = - 55,32% 

 

Os indicadores de liquidez para o curto prazo demonstram uma situação precária da 

saúde financeira da empresa, pois a mesma não se encontra em condições de suprir 

os passivos de curto prazo com os ativos da COSANPA. 

 

Já no longo prazo, o resultado do indicador da liquidez geral foi ainda pior, indicando 

que existem passivos a serem pagos no longo prazo superiores ao ativo atual da 

empresa.  

 

Outro fator de extrema preocupação para a saúde financeira da COSANPA é o 

elevadíssimo grau de endividamento, o qual atingiu 3,08, demonstrando que a 

COSANPA já usufrui de um limite de endividamento superior a três vezes da sua 

capacidade, dificultando a obtenção de novos financiamentos para investimentos 

futuros. 

 

A margem bruta dos serviços de água e esgoto no ano de 2018 foi de 20,33%, no 

entanto despesas gerais e administrativas, financeiras e tributárias representam 

31,42%, 22,41% e 19,09% da receita líquida respectivamente, resultando numa 

redução da margem líquida para 50,67% negativo. 

 

Por fim, os resultados contábeis apresentam um retorno negativo sobre o patrimônio 

da ordem de 55,32%.  

 

É possível concluir, portanto, que a COSANPA não possui capital para suprir as contas 

de curto e longo prazo, não possui capacidade de endividamento e apresenta prejuízo. 

Somados os últimos 3 balanços, o saldo negativo chega a R$ 367.604.256,72 
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somente no município de Belém, sendo que ao considerar a situação dos outros 

municípios operados pela COSANPA, o saldo negativo chega a R$ 652.375.080,24. 

 

Entre os fatores preponderantes para a atual situação, pode-se citar:  

 

• Gestão empresarial ineficiente, com elevados gastos administrativos, comerciais 

e financeiros. 

• Gestão operacional precária, o qual apresenta-se em inadequado estado de 

conservação e com perdas elevadas. 

• Gestão comercial deficiente, resultando em elevada inadimplência. 

• Valores praticados na estrutura tarifária abaixo da realidade do mercado 

nacional. 

 

Importante salientar que estes indicadores apresentam apenas a situação da 

COSANPA no ano de análise. Para uma análise aprofundada da situação geral da 

prestação dos serviços de água e esgoto de Belém, há a necessidade de uma análise 

do fluxo de caixa anual ao longo de todo o período em que o serviço vem sendo 

prestado, de modo a permitir uma análise econômica referente ao payback, à taxa 

interna de retorno do projeto, bem como ao valor presente líquido. 

 

 

4.9. PROJETOS E OBRAS EXISTENTES 

 

Não foram repassadas informações detalhadas dos investimentos que estão sendo 

realizados pela COSANPA no sistema de abastecimento de água de Belém. 

Entretanto, foram repassadas informações dos contratos que estão em andamento, 

os quais serão apresentados a seguir: 

 

• Execução de sete poços, com diâmetro de câmera de 14”, material do 

revestimento em aço, filtros em aço inoxidável com diâmetro de 8” e 

profundidade de 270 metros, abrangendo além de Belém os municípios de 

Ananindeua e Marituba, com valor total de R$ 3.944.974,81 e prazo de 

finalização em março de 2020. 
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• Elaboração de estudo de concepção e projeto básico para adequação do sistema 

de abastecimento de água do 3º setor. Elaboração de estudo de concepção e 

projeto básico para ampliação do sistema de abastecimento de água CDP (10º 

Setor). O valor total do investimento é de R$ 1.342.047,56, com data de término 

estimada em setembro de 2019, porém ainda não concluída. 

 

• Execução de projetos executivos para revitalização e modernização do sistema 

produtor Bolonha e ampliação do sistema de reservação do município de Belém 

e adução de água tratada para os municípios de Ananindeua e Marituba. O valor 

total do investimento é de R$ 2.128.425,76, com data de término estimada em 

março de 2020. 

 

• Execução de obras e serviços, incluindo o fornecimento de materiais e 

equipamentos para revitalização e modernização do sistema produtor Bolonha, 

para produção total de 6,4 m³/s e ampliação do sistema de reservação do 

município de Belém e adução de água tratada para os municípios de Ananindeua 

e Marituba. O valor total do investimento é de R$ 113.317.499,35, com data de 

término estimada em fevereiro de 2021. 

 

Além dos projetos apresentados, a COSANPA assinou recentemente um contrato com 

objeto de Redução e Controle de Perdas da Zona Central de Belém, abrangendo as 

unidades de negócio norte e sul. A execução deste contrato se dará por meio de 

locação de ativos, a partir da instalação de redes e equipamentos hidráulicos com 

financiamento privado e locação mensal pelo período de 28 anos. O valor total do 

contrato é de R$ 249.373.000,00 referente aos seguintes serviços: 

 

• Elaboração de projeto executivo. 

• Cadastro de clientes georreferenciado. 

• Cadastro e modelagem hidráulica da rede de distribuição. 

• Substituição de redes de cimento amianto por PEAD em 96,3 km por método 

não destrutivo. 

• Instalação de reforço da rede de distribuição com extensão de aproximadamente 

54,4 km. 
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• Pesquisa de vazamentos para reparação 

• Setorização e formação dos distritos de medição e controle – DMC. 

• Implantar sistema de controle de pressão com a instalação de 25 válvulas 

redutoras de pressão e instalação de datalogger de pressão. 

• Construção de 105 caixas para alojamento de macromedidores tipo 

eletromagnético carretel e intrusivo e inserção de pontos de calibração – TAP. 

• Implantação de ramais prediais. 

• Ampliação e substituição do parque de hidrômetros em pequenos consumidores, 

sendo estimados 150.000 hidrômetros. 

• Ampliação e substituição do parque de hidrômetros em grandes consumidores, 

sendo estimados 1.900 hidrômetros. 

• Leituras e verificação de anormalidades para detecção de 20.000 fraudes em 

ramais prediais. 

• Instalação de sistema de controle e operação. 
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5. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES OPERACIONAIS 

 

O município de Belém é abastecido pelo sistema Integrado, composto por mananciais 

superficiais, e por sistemas isolados compostos por manancial subterrâneo. 

 

O sistema de abastecimento é composto por 48 setores, sendo 12 destes abastecidos 

pelo sistema integrado e 36 pelos sistemas isolados. 

 

 

5.1. MANANCIAIS 

 

O município de Belém é abastecido pelo sistema Integrado, composto por mananciais 

superficiais, e por sistemas isolados compostos por manancial subterrâneo. 

 

O Sistema Integrado de abastecimento é formado pelo Sistema Bolonha-Utinga que 

recebe reforço de vazão do Rio Guamá. Este, além de Belém, atende Ananindeua e 

Marituba, municípios pertencentes à Região Metropolitana de Belém (RMB).  

 

O sistema atende aproximadamente 70% da população de Belém (COSANPA, 2017). 

É considerado integrado por apresentar unidades comuns de captação, adução, 

elevação e tratamento.  

 

A captação em aquíferos com vista ao abastecimento público ocorre pelos sistemas 

isolados, que é responsável por atender aproximadamente 30% da população do 

município. A captação ocorre através de poços tubulares com capacidade que variam 

de 60 a 360 m³/h. De acordo com dados da Agência Nacional das Águas (2018), a 

demanda subterrânea para o abastecimento humano em Belém é de 85,7%, sendo o 

restante composto pela demanda industrial e por outros setores, 8,9% e 5,4%, 

respectivamente. 

 

O modelo hidrogeológico da região é formado por dois sistemas de aquíferos 

principais: o Barreiras e o Pirabas. As reservas hídricas desses sistemas aquíferos 
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somam cerca de 67 bilhões de metros cúbicos (m³), sendo o Sistema Aquífero Pirabas 

detentor de 80% deste volume (Agência Nacional das Águas, 2018). 

 

Na Figura 5 estão demonstradas as áreas de abrangência dos sistemas isolados 

abastecidos por poços profundos e o sistema integrado abastecido pelo manancial 

superficial. 
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Figura 5: Área de Abrangência do Sistema Integrado e dos Sistemas Isolados. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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5.1.1. Mananciais Superficiais 

 

As captações do sistema Bolonha-Utinga estão localizadas no Lago Bolonha, 

interligado ao Lago Água Preta por um canal artificial de ligação, sendo ambos 

alimentados pelo Rio Guamá, considerado o principal manancial de abastecimento da 

região, como mostra a Figura 6. 

 

Figura 6: Esquema de Captação dos Mananciais Superficiais. 

 
Fonte: PDSA, 2006. 

 

Na Figura 7 pode-se identificar a localização dos mananciais superficiais de 

abastecimento. 
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Figura 7: Localização dos Mananciais Superficiais. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O Rio Guamá faz parte da Bacia Amazônica, situado no sul da zona urbana de Belém, 

e em conjunto com o rio Moju, representam as principais fontes de águas fluviais do 

estuário. O Rio margeia a cidade de Belém pelo flanco sul, margem direita, 

desaguando na Baía de Guajará.  

 

Apresenta extensão total de 400 km sendo 160 km de trecho navegável. É o rio de 

maior expressão na RMB, abastecendo aproximadamente 1.000.000 habitantes em 

toda a região com a captação de cerca de 6,4 m³/s para reforço dos lagos Água Preta 

e Bolonha. Outra característica importante é que neste curso d’água existe uma 

intensa movimentação de comboios transportando areia, seixo e brita para o município 

de Belém. 

 

O Rio é de domínio da união e, de acordo com a Agência Nacional das Águas, é 

enquadrado como Classe 2, isto é, suas águas, segundo a resolução CONAMA Nº 

020/1986, podem ser utilizadas para recreação primária, irrigação de hortaliças e 

plantas frutíferas, aquicultura e abastecimento humano após tratamento do tipo 

convencional.  

 

A captação pelo sistema Bolonha-Utinga está inserida na Bacia Hidrográfica do 

Murucutum, na macrorregião hidrográfica do Pará denominada Costa Atlântica, com 

uma extensão de 35,91 km². 

 

Por ser uma região próxima à costa e bastante plana, é caracterizada por diversos 

cursos d’água que nascem e deságuam rapidamente na baía ou no Rio Guamá, não 

chegando a constituir bacias hidrográficas de maiores dimensões. Por esse motivo, a 

disponibilidade hídrica nesses cursos d’água é caracterizada por pequenas vazões 

(ANA, 2018).  

 

A Figura 8 apresenta a Bacia Hidrográfica do Murucutum. 
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Figura 8: Bacia Hidrográfica do Murucutum. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Os lagos Água Preta (10.000.000 m³) e Bolonha (2.000.000 m³) foram formados por 

meio da construção de barragens. O primeiro é resultante do represamento do Rio 

Água Preta, e o segundo, do represamento dos Rios Bolonha-Catú e Utinga (ANA, 

2018). 

 

De acordo com o Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água da RMB (2006), 

os lagos são interligados através de um canal aberto trapezoidal, construído com o 

intuito aumentar a capacidade total de reservação do sistema, o qual tem capacidade 

de transportar vazão de até 13 m³/s. 

 

Devido às alterações antrópicas causadas pelo crescimento urbano ao redor da área 

dos lagos de abastecimento, a qualidade da água dos mananciais de abastecimento 

do município devem ser uma preocupação constante. Além disso, os mananciais 

localizam-se em uma área de risco, tendo em vista a proximidade ao Aterro da Aurá, 

que não apresenta tratamento de lixiviados nem impermeabilização da base e, dessa 

forma, pode influenciar negativamente tanto na qualidade dos mananciais superficiais 

como dos subterrâneos.  

 

5.1.2. Mananciais Subterrâneos 

 

O Sistema Aquífero Barreiras é composto por sedimentos das coberturas recentes e 

das unidades Pós-Barreiras e Barreiras, distribui-se pelos municípios de Ananindeua, 

Belém, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará, onde 

ocupa área total de 1.893 km² (Agência Nacional das Águas, 2018). 

 

Aparecem em profundidades de 29 a 100 metros, com espessuras que variam entre 

20 metros a pouco mais de 120 metros e vazões entre 13 e 100 m³/h, de acordo com 

a Agência Nacional das Águas (2018). São aquíferos de natureza semilivre a 

confinada. Isto, pois segundo Oliveira et al (2006), de modo geral, caracteriza-se como 

uma sequência pouco permeável, com alternância entre as camadas argilosa e 

arenosa, conferindo um certo grau de confinamento ao aquífero, aumentando as 

perspectivas de produção de água nesse sistema. 

 



 

98 

 

A recarga se dá por contribuição das camadas sobrepostas ou através da precipitação 

pluviométricas nas áreas de afloramento dessa unidade (Figueiredo et al, 2003). 

 

O Aquífero Pirabas Superior possui natureza confinada, com profundidade entre 70 e 

180 metros e espessura em torno de 80 metros. Seu armazenamento de água é 

condicionado por porosidade, dissolução e fratura, sendo que as vazões atingem mais 

de 100 m³/h em alguns poços (Oliveira et al,2006). 

 

Já o aquífero Pirabas inferior apresenta profundidades entre 180 a 260 metros e 

vazões de até 600 m³/h. Atualmente é o aquífero mais explorado pelo sistema de 

abastecimento de água da COSANPA, pois devido a sua profundidade, apresenta 

melhor qualidade de água para distribuição, entretanto, demanda maiores custos de 

captação. 

 

A vulnerabilidade de um aquífero à poluição, determina sua maior ou menor 

susceptibilidade de ser afetado por uma carga contaminante imposta (HIRATA; 

SUHOGUSOFF, 2004). Conforme o material Estudos Hidrogeológicos para a Gestão 

das Águas Subterrâneas da Região de Belém elaborado pela Agência Nacional das 

Águas - ANA (2018), foi definido o índice de vulnerabilidades dos aquíferos, a partir 

do método GOD, que permitu as classificações demonstradas no Quadro 25.  
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Quadro 25: Definição das Classes de Vulnerabilidade. 

Classe de Vulnerabilidade Definição 

Extrema 
Vulnerável à maioria dos contaminantes com impacto rápido 

em muitos cenários de contaminação 

Alta 

Vulnerável a muitos contaminantes (exceto os que são 

fortemente adsorvidos ou rapidamente transformados) em 

muitas condições de contaminação 

Moderada 
Vulnerável a alguns contaminantes, mas somente quando 

continuamente lançados ou lixiviados 

Baixa 
Vulnerável somente a contaminantes conservadores, a longo 

prazo, quando contínua e amplamente lançados ou lixiviados 

Insignificante 
Presença de camadas confinantes sem fluxo vertical 

significativo de água subterrânea (percolação) 

Fonte: Agência Nacional das Águas, 2018. 
 

Os resultados apontaram índices de vulnerabilidade entre 0,576 e 0,648, ambos 

inseridos na classe de vulnerabilidade alta. De modo a obter uma representação 

gráfica de melhor visualização, considerou-se um desmembramento da classe de 

vulnerabilidade alta em duas subclasses: Alta-Alta, com índices variando de 0,6 a 0,7; 

e Alta-Baixa, com índices variando de 0,5 a 0,7 (ANA, 2018). Na Figura 9 apresenta-

se a vulnerabilidade dos aquíferos de Belém. 
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Figura 9: Vulnerabilidade dos Aquíferos Subterrâneos. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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A contaminação dos aquíferos ocorre como consequência de diversas ações 

antrópicas, como através da infiltração indireta em decorrência de vazamentos nas 

redes de distribuição de água, vazamentos nas redes de esgoto e através da 

infiltração das fossas e sumidouros.  

 

De acordo com a Agência Nacional das Águas (2018), a água que se infiltra nos 

aquíferos em decorrência de vazamentos na rede de distribuição têm características 

hidroquímicas diferentes daquelas encontradas em condições naturais dos aquíferos. 

As interações dessas águas modificam o ambiente hidroquímico natural e podem 

provocar dissolução ou precipitação de minerais. Já os vazamentos da rede de esgoto, 

mesmo ocorrendo em pequena quantidade, podem causar sérios riscos à qualidade 

das águas subterrâneas.  

 

Ressalta-se ainda a falta de rede de coleta de esgotos e disposição dos efluentes 

domésticos em fossas e sumidouros, representando uma contínua inserção de 

contaminantes em aquíferos. Segundo o Instituto Trata Brasil (2017), 87% da 

população do município de Belém não possui coleta esgotos, o que evidencia a 

preocupação quanto a infiltração de efluentes domésticos provenientes de sistemas 

descentralizados de tratamento.  

 

A infiltração potencial no solo por efluentes, principalmente domésticos, originados de 

vazamentos na rede coletora de esgotos e despejos em fossas e sumidouros foi 

estimada para o município de Belém e municípios adjacentes em 1,32 m³/s, ou seja, 

dos 4,91 m³/s de esgoto gerado, 26,8% infiltram no solo, contribuindo para a recarga 

e potencial contaminação do aquífero Barreiras. O município de Belém registra o maior 

valor de recarga potencial por esgotamento sanitário (0,84 m³/s) em razão da maior 

população do município, seguido do município de Ananindeua (0,41 m³/s) (Agência 

Nacional das Águas, 2018). 

 

Segundo a Agência Nacional das Águas (2018), estudos realizados no aquífero 

Barreiras apontaram principalmente contaminação por compostos nitrogenados e 

cloreto, indicando que o principal fator gerador dessa contaminação é o baixo nível de 
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atendimento aos preceitos fundamentais do saneamento básico, principalmente 

relacionado ao esgotamento sanitário, com alguma contribuição da drenagem urbana. 

 

Além disso, a RMB apresenta complicações quanto a presença de ferro em águas 

subterrâneas. Dessa forma, nos poços com captação na Formação Barreiras e Pós 

Barreiras, em profundidades na ordem de 70 metros, em alguns casos, é exigida a 

construção de estações de tratamento de água de desferrização devido ao elevado 

teor de ferro na água (Agência Nacional das Águas, 2018).   

 

5.1.3. Uso e Cobertura do Solo e Áreas de Proteção Ambiental 

 

O crescimento urbano desordenado na região central de Belém vem, ao longo das 

décadas, afetando direta ou indiretamente a vegetação e, consequentemente, os 

recursos hídricos do Sistema Bolonha-Utinga, que proporcionam o abastecimento 

público da região. Dessa forma, estudos e áreas prioritárias destinadas a restauração 

florestal se tornam componentes fundamentais para a proteção dos mananciais.  

 

As áreas de proteção ambiental conferem função fundamental na proteção da 

quantidade e qualidade mananciais de abastecimento público. À vista disso, com um 

dos principais objetivos de assegurar a potabilidade da água dos mananciais, através 

da restauração e da manutenção da qualidade ambiental dos lagos Água Preta e 

Bolonha, do rio Aurá e respectivas bacias hidrográficas, criou-se, a partir do Decreto 

Estadual nº 1.551/1993, a Área de Proteção Ambiental da Região Metropolitana de 

Belém (APA Belém).  

 

A APA Belém apresenta 7.500 hectares e compreende os municípios de Belém e 

Ananindeua. Nesta área está inserida a Unidade de Conservação (UC) denominada 

Parque Estadual do Utinga (PEUT) que possui 1.393 hectares. O parque, instituído 

pelo Decreto Estadual n° 265/2011, destina-se à manutenção dos ecossistemas livres 

de alterações antrópicas, admitindo somente uso indireto dos seus recursos. 
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Além disso, delimitaram-se áreas de proteção ambiental que influenciam diretamente 

na proteção das margens do Rio Guamá, a área de Proteção Ambiental da Ilha do 

Combu e Unidade de Conservação Refúgio da Vida Silvestre Metrópole Amazônia. 

 

A Área de Proteção Ambiental da Ilha do Combu foi criada através da Lei Estadual nº 

6.083/1997 e possui 1.597 km².  Além disso, a Unidade de Conservação Refúgio da 

Vida Silvestre Metrópole Amazônia, instituída a partir do decreto nº2.211/2010, 

apresenta uma área de 6.367.27 hectares, abrangendo quatro municípios: 

Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Isabel do Pará. 

 

Além das APAs, as Áreas de Proteção Permanente (APPs) são extremamente 

importantes para a proteção dos mananciaias de abastecimento. Sengudo a Lei 

12.651/2012 a APP é definida como área protegida, coberta ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.  

 

No sistema de abastecimento Bolonha-Utinga as faixas de APPs indicadas pela 

legislação estão sendo cumpridas, principalmente nos pontos de captação do Rio 

Guamá (200 metros) e dos lagos (15 metros) devido ao fato dos mananciais estarem 

inseridos nas áreas de proteção ambiental. Como é possível observar na Figura 11, 

as faixas de APP do Rio Guamá localizadas no município de Belém que não estão 

inseridas na APA Belém apresentam predominância de urbanização ao invés de 

vegetação. 
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Figura 10: Áreas de Proteção Ambiental Próximas ao Manancial. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 



 

105 

 

 Figura 11: Áreas de Proteção Permanente Próximas ao Manancial. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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A Figura 12 apresenta o uso e ocupação do solo para o município de Belém em que 

predomina a cobertura de formação vegetal, em 72%. Em contrapartida o município 

apresenta 28% de cobertura composta por infraestrutura urbana, sendo muitas dessas 

áreas localizadas em regiões de abrangência do sistema isolado de abastecimento, 

fator que, como abordado anteriormente, pode influenciar a deteorização da qualidade 

dos mananciais subterrâneos da região.  

 

É possível notar também a presença de áreas de ocupação urbana e pastagem nas 

proximidades dos lagos Bolonha e Água Preta.  
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Figura 12: Uso e Ocupação do Solo. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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5.2. SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO  

 

O sistema integrado de produção e distribuição de água do município de Belém tem a 

função de abastecer as Unidades de Negócio Sul - UNSUL e Norte - UNNORTE do 

município de Belém, bem como os municípios de Ananindeua e Marituba. 

 

O sistema é composto de uma captação de água bruta no Rio Guamá, passando pelos 

lagos Água Preta e Bolonha, onde ocorre a captação de água bruta para a ETA 

Bolonha. A água tratada é então recalcada por meio de duas linhas de distribuição, 

sendo uma exclusiva para Belém e outra para a zona de expansão, composta pelos 

setores C1, C2 e C3, bem como os municípios de Ananindeua e Marituba. 

 

O sistema possui ainda o canal Yuna, abastecido pelo Lago Bolonha, que funciona 

como manancial da elevatória de água bruta do Utinga para as estações de tratamento 

de água São Brás e 5° Setor. 

 

Todas estas unidades estão localizadas dentro do Parque Estadual do Utinga, 

conforme demonstrado na Figura 13, sendo esta, uma unidade de conservação 

ambiental de acordo com o Decreto Estadual N° 265/2011. 
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Figura 13: Mapa das Estruturas de Captação no Parque do Utinga. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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5.2.1. Captação e Adução de Água Bruta no Rio Guamá 

 

A captação de água bruta superficial ocorre no Rio Guamá por meio de tomada direta 

em dois canais, os quais estão demonstrados na Figura 14. No ponto de tomada da 

água bruta, está implantado um sistema de gradeamento para evitar a passagem de 

sólidos grosseiros, como observado na Figura 15. 

 

Figura 14: Captação de Água Bruta no Rio Guamá. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 15: Gradeamento da Captação de Água Bruta no Rio Guamá. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A água bruta é então encaminhada por gravidade ao poço de sucção, o qual fica 

localizado abaixo da estrutura dos conjuntos moto bomba, vide a Figura 16, em que 

apresenta um ponto de tomada de água em que não há CMB instalado. 
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Figura 16: Poço de Sucção. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Existem 2 estruturas de recalque implantadas, uma mais antiga instalada em 1975, 

demonstrada na Figura 17, e outra que duplicou a capacidade em 2010, vide a Figura 

18.   

 

Figura 17: Estrutura Antiga do Recalque de Água Bruta do Rio Guamá. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 18: Estrutura Nova do Recalque de Água Bruta do Rio Guamá. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A estrutura antiga de recalque da água bruta tem capacidade para 4 conjuntos moto 

bomba, porém apenas 2 estavam em operação no período da visita técnica 

(agosto/2019). Os conjuntos moto bomba antigos, instalados em 1987, são compostos 

de motor TOSHIBA com potência de 550 cv, rotação de 1180 rpm, relação 

tensão/corrente de 2300V/126A e bombas com capacidade de recalcar até 5.400 m³/h 

a uma altura manométrica de 24 mca. 

 

Já a estrutura inaugurada em 2010 para duplicar a capacidade de recalque de água 

bruta do Rio Guamá, tem capacidade para 4 conjuntos moto bomba, porém apenas 3 

estavam em operação no período da visita técnica (agosto/2019). Os conjuntos moto 

bomba instalados em 2010, são compostos de motor GEVISA com potência de 550 

cv, rotação de 1188 rpm, relação tensão/corrente de 2300V/122A e bombas 

FLOWSERVE com capacidade de recalcar até 4.800 m³/h a uma altura manométrica 

de 23 mca. 

 

Somando-se os 5 conjuntos moto bomba em operação, tem-se uma capacidade de 

recalque máxima para a ETA de 7 m³/s, considerando a operação sem equipamento 

reserva. 

 

O acionamento dos conjuntos moto bomba se dá por sistema de partida direta, modelo 

este pouco eficiente e que resulta em elevados gastos com energia elétrica. Na Figura 

19 estão demonstrados os acionamentos dos conjuntos moto bomba do recalque da 
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captação de água bruta. 

 

Figura 19: Acionamento do Recalque de Água Bruta no Rio Guamá. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Segundo informações obtidas na visita técnica, os conjuntos moto bomba não 

recebem manutenção preventiva, fato que pode resultar em interrupções 

emergenciais e não programadas no sistema por falha de algum dos equipamentos 

de recalque. 

 

Da captação, a água é recalcada para o lago Água Preta através de três adutoras 

paralelas, sendo duas implantadas na primeira etapa, ambas de ferro fundido, com 

diâmetros nominais de 1.500 mm e 800 mm e extensão total de 2.700 metros. Já a 

terceira adutora foi implantada na segunda etapa, também em ferro fundido e com 

mesmo traçado, porém com diâmetro nominal de 1.750 mm. Na Figura 20 tem-se uma 

imagem de uma das adutoras, enquanto na Figura 21 é apresentado o mapeamento 

do trajeto das adutoras até o canal que desagua no Lago Água Preta. Por fim, na 

Figura 22, tem-se o canal que segue por gravidade até o Lago Água Preta. 
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Figura 20: Adutora de Água Bruta do Rio Guamá. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 21: Trajeto da Adutora de Água Bruta do Rio Guamá. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 22: Desague da Adutora de Água Bruta no Lago Água Preta. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Para a segurança dos equipamentos de recalque e da adutora contra golpes de aríete, 

está instalado um tanque de alívio - TAL, vide a Figura 23. 

 

Figura 23: Tanque de Alívio – TAL da Adutora do Rio Guamá. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O prédio operacional demonstrado na Figura 24 encontra-se em inadequado estado 

de conservação, com janelas e pisos quebrados, pintura a ser realizada e terreno sem 

manutenção. 
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Figura 24: Prédio Operacional da Captação no Rio Guamá. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A estrutura da captação conta ainda com uma estação transformadora, composta por 

dois transformadores, como mostrado na Figura 25. 

 

Figura 25: Estação Transformadora da Captação de Água Bruta. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

5.2.2. Lago Água Preta  

 

Conforme citado no item anterior, a água bruta passa por um canal até chegar ao Lago 

Água Preta, demonstrado na Figura 26, cujo volume de acumulação é estimado em 

aproximadamente 10.000.000 m³. Trata-se de um grande reservatório de água bruta, 

formado por meio de barragem que represa o Rio Água Preta, o qual possui um 

extravasor (Figura 27) para um canal no caso de aumento de nível devido às 

precipitações intensas, canal este que encaminha a água para o Rio Guamá.  
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Figura 26: Lago Água Preta. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 27: Extravasor do Lago Água Preta. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do Lago Água Preta, a água bruta é direcionada por gravidade para o Lago Bolonha 

por meio de um canal aberto de seção trapezoidal com 3 metros de base e extensão 

de 1.052 metros (Figura 28), com uma comporta implantada para o controle de vazão, 

demonstrada na Figura 29. Antes da comporta, há ainda um sistema de rede que evita 

a passagem das algas pela comporta, como mostra a Figura 30. 
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Figura 28: Canal que Conecta o Lago Água Preta ao Lago Bolonha. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 29: Comporta do Lago Água Preta ao Lago Bolonha. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 30: Rede Implantada Antes da Comporta. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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5.2.3. Lago Bolonha 

 

O Lago Bolonha é onde ocorre a captação de água bruta para a ETA Bolonha. O lago 

é formado do represamento dos Rios Bolonha-Caitú e tem uma capacidade de 

armazenamento estimada em 2.000.000 m³. Devido aos lançamentos irregulares de 

esgoto na rede de drenagem, o lago se encontra com elevado nível de eutrofização, 

como pode ser visto na Figura 31. Nesta mesma imagem, pode-se visualizar um 

extravasor em formato tulipa em concreto com diâmetro de 8 metros (canto direito da 

imagem). Ainda segundo informações do operador da ETA Bolonha, análises já 

tiveram resultados positivos para cianobactérias. 

 

Figura 31: Lago Bolonha. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Ainda no Lago Bolonha, existe uma estrutura de comporta com gradeamento de 

sólidos grosseiros, vide a Figura 32, para encaminhar a água do Lago Bolonha para o 

Canal do Yuna. 
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Figura 32: Comporta do Lago Bolonha Para o Canal Yuna. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

5.2.4. Canal do Yuna 

 

O Canal do Yuna é onde ocorre a captação de água bruta do Utinga, que recalca a 

água para as estações de tratamento de água do São Brás e do 5° Setor. Os 

problemas de qualidade da água são os mesmos encontrados no Lago Bolonha, por 

ser a fonte de água do canal, o qual é abastecido por meio de uma adutora, conforme 

demonstrado na Figura 33. 

 

Figura 33: Chegada de Água Bruta no Canal do Yuna. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O Canal do Yuna, vide a Figura 34,  percorre ao longo do parque do Utinga uma 

extensão de aproximadamente 1,1 km até a captação do Utinga, conforme 

mapeamento apresentado na Figura 35. 

 

Figura 34: Canal do Yuna no Parque Utinga. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 35: Traçado do Canal do Yuna. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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5.2.5. Captação e Adução de Água Bruta no Lago Bolonha 

 

A captação de água bruta superficial que ocorre no Lago Bolonha tem por objetivo o 

recalque de água bruta para a ETA Bolonha. A captação se dá por meio de tomada 

em canal que encaminha a água bruta ao poço de sucção, o qual está demonstrado 

na Figura 36. No ponto de tomada da água bruta, está implantado primeiramente um 

sistema de rede, de modo a impedir a passagem da vegetação flutuante para o ponto 

de captação e posteriormente, há ainda um sistema de gradeamento para evitar a 

passagem de sólidos grosseiros, como observado na Figura 37. 

 

Figura 36: Captação de Água Bruta no Lago Bolonha. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 
Figura 37: Sistema de Rede da Captação de Água Bruta no Lago Bolonha. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 38: Gradeamento da Captação de Água Bruta no Lago Bolonha. 

    
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A água bruta é então encaminhada por gravidade ao ponto de sucção, o qual fica 

localizado abaixo da estrutura dos conjuntos moto bomba, vide a Figura 39, em que 

apresenta um ponto de tomada de água em que não há CMB instalado. 

 

Figura 39: Poço de Sucção do Lago Bolonha. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A estrutura de recalque é composta de oito CMBs, vide a Figura 40, sendo quatro mais 

antigos instalados em 1983 e outros 4 CMB’s que duplicaram a capacidade em 2010.   
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Figura 40: Estrutura do Recalque de Água Bruta do Lago Bolonha. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Da estrutura para 4 conjuntos moto bomba mais antigos, apenas 3 estavam em 

operação no período da visita técnica (agosto/2019). Os conjuntos moto bomba 

antigos, instalados em 1983, são compostos de conjunto moto bomba TOSHIBA com 

potência de 400 cv, rotação de 1180 rpm, relação tensão/corrente de 4000V/53A com 

capacidade de recalcar até 3.350 m³/h a uma altura manométrica de 26 mca. 

 

Já a estrutura inaugurada em 2010 para duplicar a capacidade de recalque de água 

bruta do Lago Bolonha, tem capacidade para 4 conjuntos moto bomba, porém apenas 

3 estavam em operação no período da visita técnica (agosto/2019). Os conjuntos moto 

bomba instalados em 2010, são compostos de motor GEVISA com potência de 400 

cv, rotação de 1200 rpm, relação tensão/corrente de 4000V/51,3A e bombas 

FLOWSERVE com capacidade de recalcar até 4.800 m³/h a uma altura manométrica 

de 23 mca. 

 

Somando-se os 6 conjuntos moto bomba em operação, tem-se uma capacidade de 

recalque máxima para a ETA de 6,7 m³/s no caso de não se manter equipamento 

reserva. 

 

O acionamento dos conjuntos moto bomba se dá por sistema de partida direta (Figura 

41), modelo este, de tecnologia pouco eficiente e que resulta em maiores despesas 

com energia elétrica.  
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Figura 41: Acionamento do Recalque de Água Bruta no Lago Bolonha. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Segundo informações obtidas na visita técnica, os conjuntos moto bomba não 

recebem manutenção preventiva, fato que pode resultar em interrupções 

emergenciais e não programadas no sistema por falha de algum dos equipamentos 

de recalque. 

 

Da captação, a água é recalcada para a ETA Bolonha através de uma adutora em 

aço, com diâmetro nominal de 1.750 mm e extensão total de 400 metros. Na Figura 

42 tem-se uma imagem da adutora, onde pode-se também verificar a existência de 

uma torre extravasadora para a segurança contra possíveis golpes de aríete, 

enquanto na Figura 43 é apresentado o mapeamento do trajeto da adutora até a ETA 

Bolonha.  

 

Figura 42: Adutora de Água Bruta do Lago Bolonha. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.  
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Figura 43: Trajeto da Adutora de Água Bruta do Lago Bolonha. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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No dia da visita técnica (agosto/2019) foi possível identificar um vazamento na adutora 

de água bruta, o qual necessitava de urgentes reparos a fim de evitar o rompimento 

da adutora. 

 

Figura 44: Vazamento na Adutora de Água Bruta do Lago Bolonha. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

5.2.6. Captação e Adução de Água Bruta do Utinga 

 

A captação de água bruta superficial do Utinga, tem como manancial o Canal do Yuna 

abastecido pelo Lago Bolonha, cuja função é o recalque de água bruta para as ETA’s 

Quinto Setor e São Brás. A captação se dá por meio de sucção direta no canal, o qual 

está demonstrado na Figura 45.  
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Figura 45: Captação de Água Bruta do Utinga. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A estrutura de recalque é composta de 5 CMBs, sendo dois mais antigos ao fundo da 

Figura 46, cuja função é o abastecimento da ETA Quinto Setor e outros 3 CMB’s mais 

novos cuja função é o abastecimento da ETA São Brás.   

 

Figura 46: CMB’s do Recalque de Água Bruta do Canal Yuna. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Os conjuntos moto bomba antigos são compostos de motor Bardella Borriello, com 

potência de 500 cv, rotação de 1193 rpm, relação tensão/corrente de 2300V/112A e 

bombas Worthington modelo 16QL-20B, com capacidade de recalcar até 350 L/s a 

uma altura manométrica de 24 mca, totalizando uma capacidade de recalque de 700 

L/s trabalhando simultaneamente e sem equipamento reserva. 
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Já as três unidades de CMB’s mais novos tem a função de recalque de água bruta à 

ETA São Brás. Os conjuntos moto bomba são compostos de motor WEG com potência 

de 200 cv, rotação de 891 rpm, relação tensão/corrente de 2300V/51,4A e bombas 

FLOWSERVE modelo 16QL20 com capacidade de recalcar até 1.260 m³/h a uma 

altura manométrica de 24 mca, totalizando uma capacidade de recalque de 1.050 L/s 

trabalhando simultaneamente e sem equipamento reserva. 

 

O acionamento dos conjuntos moto bomba se dá por sistema de partida direta, modelo 

este de tecnologia pouco eficiente e que resulta em maiores despesas com energia 

elétrica. Na Figura 47 estão demonstrados os acionamentos dos conjuntos moto 

bomba do recalque da captação de água bruta. 

 

Figura 47: Acionamento do Recalque de Água Bruta do Utinga. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Segundo informações obtidas na visita técnica, os conjuntos moto bomba não 

recebem manutenção preventiva, fato que pode resultar em interrupções 

emergenciais e não programadas no sistema por falha de algum dos equipamentos 

de recalque. 

 

O Recalque para a ETA Quinto Setor se dá através de uma adutora em aço, com 

diâmetro nominal de 800 mm e extensão total de 2.185 metros. Já o recalque para 

ETA São Brás se dá através de uma adutora em ferro fundido, com diâmetro nominal 

de 900 mm e extensão total de 4.311 metros. Na Figura 48 é apresentado o 

mapeamento do trajeto das adutoras até as ETA’s Quinto Setor e São Brás.   
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Figura 48: Traçado das Adutoras de Água Bruta do Utinga. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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5.2.7. Estação de Tratamento de Água - Bolonha 

 

A ETA Bolonha está localizada no parque do Utinga, sendo composta de 2 módulos 

independentes com capacidade de tratar uma vazão de até 6,4 m³/s, como mostra a 

Figura 49. No período da visita técnica (agosto/2019), a ETA estava operando com 

uma vazão média 4,5 m³/s devido às obras de recuperação da ETA I.  

 

Figura 49: Módulos 1 e 2 – ETA Bolonha. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A ETA possuía macromedição por medidor de nível ultrassônico instalado na calha 

parshall da ETA II, vide a Figura 50, sendo a vazão da ETA I estimada com base na 

entrada da ETA II. No entanto, o medidor de nível ultrassônico encontrava-se com 

defeito no momento da visita técnica (agosto/2019), realizando-se a medição manual 

da vazão de entrada em ambos os módulos.  
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Figura 50: Calha Parshall do Módulo II e Módulo I da ETA Bolonha. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O tratamento da água já se inicia na adutora de água bruta, onde ocorre a aplicação 

de policloreto de alumínio - PAC para o processo de coagulação na chegada à ETA, 

como mostra a Figura 51. O armazenamento do PAC ocorre em dois tanques de 10 

m³ cada e encaminhamento para a adutora por meio de bomba dosadora, como 

mostra a Figura 52. 

 

Figura 51: Aplicação de PAC na Chegada da Adutora de Água Bruta na ETA Bolonha. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 52: Tanques de Armazenamento e Bomba Dosadora do PAC. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Na calha Parshall, vide a Figura 53, há a adição de cloro para desinfecção e 

polieletrólito por meio da tubulação de PVC, cujo objetivo é otimizar o processo de 

floculação. 

 

Figura 53: Aplicação de Cloro e Polieletrólito na Calha Parshall. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Após a calha parshall, a água passa pelo canal floculador de aproximadamente 30 

metros de extensão, até chegar na caixa de distribuição dos dois módulos. Em cada 

módulo de tratamento o processo se inicia com a passagem da água por seis 

floculadores mecanizados, conforme a Figura 54.  
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Figura 54: Floculadores Mecanizados. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Porém, foi verificado durante a visita técnica que nenhum dos floculadores 

mecanizados está em funcionamento, não sendo possível adequar os gradientes de 

velocidade para uma melhor formação dos flocos. De fato, os floculadores funcionam 

apenas como uma caixa de passagem, onde ocorre formação de flocos apenas pelo 

movimento hidráulico da água. 

 

Após o processo de floculação, a água passa pelo processo de decantação, o qual é 

realizado por 6 decantadores laminares na ETA II (Figura 55) e outros 6 decantadores 

simples na ETA I, sendo estes últimos em reforma para serem transformados em 

laminares (Figura 56).  

 

Figura 55: Decantadores da ETA II. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 56: Obras dos Decantadores da ETA I. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O problema encontrado no processo de decantação estava no inadequado estado de 

conservação das lonas dos decantadores, prejudicando o processo de tratamento e 

consequentemente reduzindo a carreira de filtração. Na mesma semana da visita 

técnica foi iniciado um procedimento de readequação das estruturas das lonas, ação 

que auxiliará no processo de tratamento no curto prazo, como pode ser visto o antes 

e depois dos serviços realizados nas Figura 57, 58 e 59. 

 

Figura 57: Lâminas dos Decantadores Deslocadas. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 58: Lâminas dos Decantadores Realinhadas – Vista Superior. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 59: Lâminas dos Decantadores Realinhadas – Vista Interna. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A limpeza do lodo acumulado no fundo do decantador ocorre manualmente e, 

segundo o operador da ETA, é realizada em média a cada 60 dias. A ETA é 

desprovida de sistema de tratamento do lodo gerado, sendo o mesmo encaminhado 

para uma canaleta ao fundo do decantador e destinado ao sistema de drenagem 

municipal. 

 

Após o processo de decantação, a água passa pela etapa de filtração, a qual é 

composta de 8 filtros descendentes em cada módulo da ETA, vide a Figura 60, sendo 

que os 8 filtros da ETA I estão em reforma, como mostra a Figura 61. Quando os 16 

filtros estiverem aptos para operarem simultaneamente, a taxa de filtração é de 240 
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m³/m².dia para uma vazão de 6,4 m³/s, no entanto, por causa das obras, estão 

operando em taxa superior à indicada, reduzindo a carreira de filtração que atualmente 

é de no máximo 24 horas. 

 

Figura 60: Filtros da ETA II. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 61: Filtros em Reforma da ETA I. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A água filtrada passa então para o tanque de contato, demonstrado na Figura 62, cuja 

capacidade de reservação é de 10.000 m³.  
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Figura 62: Tanque de Contato. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A última etapa do processo de tratamento é a desinfecção, a qual ocorre com a 

aplicação de cloro gás no tanque de contato. Segundo informações do operador da 

ETA, são utilizados em média 5 tanques de 1 tonelada por semana, cujo estoque está 

demonstrado na Figura 63. O processo de cloração conta ainda com um sistema 

evaporador de cloro que garante uma melhor modulação do produto, demonstrado na 

Figura 64. A mistura com a água de arraste é realizada por meio de 2 conjuntos moto 

bomba de pequeno porte demonstrados na Figura 65. 

 

Figura 63: Tanques de Cloro Gás. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 64: Sistema de Proteção de Vazamento de Cloro Gás. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 65: Bombeamento da Água de Arraste de Cloro. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Parte da água filtrada é desviada do tanque de contato e recalcada por meio de dois 

conjuntos moto bomba (Figura 66), para o reservatório elevado com capacidade de 

1.500 m³, cuja água é utilizada nos serviços de limpeza da ETA.  
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Figura 66: Recalque de Água para o Reservatório Elevado da ETA. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

No processo de tratamento realizado na ETA Bolonha não ocorre o processo de 

fluoretação da água tratada. 

 

Resumidamente, foram verificados os seguintes problemas operacionais na ETA: 

 

• A estrutura da ETA foi inaugurada em 1970 e necessita de melhorias estruturais 

no seu prédio 

• Os efluentes gerados no tratamento da água não são tratados, tendo como 

destino final o sistema de drenagem. 

• Não existe gerador na ETA. 

• Canal entre a coagulação e a floculação muito longo, gerando decantação. 

• Floculador mecânico com defeito, gerando precipitação dos flocos já no 

floculador. 

• Carreamento de flocos do decantador para os filtros. 

• Medidor de nível ultrassônico fora de operação. 

• Inexistência de automação da ETA. 

 

5.2.7.1 Laboratório de Análises de Qualidade 

 

No laboratório da ETA são realizadas todas as análises diárias necessárias, somente 

as análises para verificação da existência de agrotóxicos e metais pesados que devem 

ser realizadas semestralmente são enviadas para laboratórios terceirizados. A ETA 
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possui todos os equipamentos necessários para as análises cotidianas e apresentava-

se em bom estado de conservação, como pode ser visto na Figura 67. 

  

Figura 67: Bancada para análises físicas e estufa. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A ETA conta ainda com medidores em tempo real para parâmetros de pH, turbidez e 

cor, como mostram as Figuras 68 e 69, no entanto, é imprescindível destacar que tais 

medidores não estão sendo utilizados devido a problemas técnicos. 

 

Figura 68: Medições em Tempo Real. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 69: Medições em Tempo Real – pH e Turbidez. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

5.2.7.2 Qualidade da Água  

 

O Quadro 26 demonstra os resultados das análises monitoradas pela COSANPA e 

repassadas à AMAE na saída da Estação de Tratamento de Água Bolonha 

considerando um período de 12 meses, a partir de agosto de 2018 a julho de 2019. 

Segundo a AMAE, constatou-se o não cumprimento nos quantitativos de análises 

previstas no plano de amostragem. 

 

Quadro 26: Resultados das análises na ETA Bolonha - Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 131 58 131 6 131 106 131 3 10 0 10 0 

set/18 114 80 114 2 114 114 114 4 8 0 8 0 

out/18 123 98 123 0 123 110 123 5 16 0 16 0 

nov/18 107 59 107 1 107 93 107 6 11 0 11 0 

dez/18 104 43 103 22 103 97 105 1 14 0 14 0 

jan/19 126 76 126 52 126 126 126 7 17 0 17 0 

fev/19 118 46 118 51 118 118 118 11 15 0 15 0 

mar/19 100 33 100 66 100 100 100 15 8 0 8 0 

abr/19 123 29 125 94 125 119 122 24 7 0 7 0 

mai/19 131 32 132 62 132 132 132 16 7 0 7 0 

jun/19 105 88 105 25 105 100 105 1 7 0 7 0 

jul/19 129 104 129 40 129 122 129 1 14 0 14 0 
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Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

TOTAL 1.411 746 1.413 421 1.413 1.337 1.412 94 134 0 134 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Observa-se no Quadro 27 e Figura 70, que todos os parâmetros com exceção de 

coliformes totais e Escherichia Coli apresentaram análises em não conformidade com 

a Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde.  A turbidez foi o 

parâmetro que apresentou maior número de análises em não conformidade, 

ultrapassando 80% de não atendimento em todos os meses do período analisado e 

apresentando 100% das análises em cinco dos doze meses, representando 95% de 

não conformidade no total de análises realizadas. 

 

Destaca-se também que há altos índices de não conformidade para o pH, mais da 

metade das análises (53%), os períodos de setembro e outubro de 2018 e junho a 

julho de 2019 apresentaram a maior quantidade de análises fora do padrão. Para a 

cor aparente, cerca de 30% das análises não atendem a portaria, sendo que o período 

de março a maio de 2019 apresentou os maiores percentuais. Já para o cloro, apenas 

7% das análises estão fora do padrão. 

 

Quadro 27: Percentual de análises em não conformidade na ETA Bolonha. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 44,27 4,58 80,92 2,29 0,00 0,00 

set/18 70,18 1,75 100,00 3,51 0,00 0,00 

out/18 79,67 0,00 89,43 4,07 0,00 0,00 

nov/18 55,14 0,93 86,92 5,61 0,00 0,00 

dez/18 41,35 21,36 94,17 0,95 0,00 0,00 

jan/19 60,32 41,27 100,00 5,56 0,00 0,00 

fev/19 38,98 43,22 100,00 9,32 0,00 0,00 

mar/19 33,00 66,00 100,00 15,00 0,00 0,00 

abr/19 23,58 75,20 95,20 19,67 0,00 0,00 

mai/19 24,43 46,97 100,00 12,12 0,00 0,00 

jun/19 83,81 23,81 95,24 0,95 0,00 0,00 

jul/19 80,62 31,01 94,57 0,78 0,00 0,00 

TOTAL 52,87 29,79 94,62 6,66 0,00 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 
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Figura 70: Total dos resultados das análises na ETA Bolonha para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Foram realizadas ainda, conforme determinação da Portaria de Consolidação N° 

05/2017, as análises de qualidade de água na rede de distribuição e nos reservatórios 

abastecidos pela ETA Bolonha. Os resultados são de um período de 12 meses, a 

partir de agosto de 2018 a julho de 2019 e estão demonstrados no Quadro 28. 

 

Quadro 28: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pela ETA Bolonha - 
Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 3 0 105 11 105 7 105 5 0 0 0 0 

set/18 6 4 108 10 108 14 108 5 10 0 10 0 

out/18 8 1 114 4 114 11 114 6 99 2 99 0 

nov/18 2 0 108 15 108 23 108 7 82 3 82 0 

dez/18 4 1 102 11 102 19 102 11 90 1 90 0 

jan/19 5 0 107 39 107 62 107 17 73 0 0 0 

fev/19 7 2 98 27 98 36 98 22 13 0 13 0 

mar/19 2 0 66 51 66 33 66 31 0 0 0 0 

abr/19 2 0 78 10 78 12 78 47 0 0 0 0 

mai/19 2 0 85 27 85 8 79 48 9 0 9 0 

jun/19 4 1 102 24 102 10 102 31 63 3 63 0 

jul/19 5 0 102 48 102 18 102 26 53 1 53 0 

TOTAL 50 9 1.175 277 1.175 253 1.169 256 492 10 419 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Conforme Quadro 29 e Figura 71, todos os parâmetros apresentaram análises em não 

conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde, com 
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exceção de presença de Escherichia Coli. Observa-se que houve 10 análises com 

presença de coliformes totais, sendo que os meses de novembro de 2018 e junho de 

2019 apresentaram a maior quantidade (3 análises em cada mês), em seguida do mês 

de outubro de 2018 com 2 análises fora do padrão. 

 

A cor aparente foi o parâmetro que atingiu o maior número de análises em não 

conformidade, representando cerca de 24% do total de análises realizadas, com o 

mês de março de 2019 apresentou a maior quantidade, cerca de 77% do total de 

análises realizadas no mês. 

 

Além disso, há um elevado índices de não conformidade para o cloro e turbidez, 

ambos apresentando cerca de 22% do total de análises realizadas para cada 

parâmetros. Sendo que o período de março a maio de 2019 apresentou a maior 

quantidade de análises fora do padrão para o cloro, e o período de janeiro a março de 

2019 apresentou a maior quantidade para a turbidez. Já para o cloro, 18% das 

análises estão fora do padrão, com destaque ao mês de setembro de 2018 que 

apresentou a maior quantidade.  

 

Segundo a AMAE, observou-se o não cumprimento nas quantidades de amostras 

previstas no plano de amostragem, além da ausência dos resultados das análises de 

alguns setores sem a devida justificativa para alguns meses.  

 

Quadro 29: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pela ETA Bolonha. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 0,00 10,48 6,67 4,76 - - 

set/18 66,67 9,26 12,96 4,63 0,00 0,00 

out/18 12,50 3,51 9,65 5,26 2,02 0,00 

nov/18 0,00 13,89 21,30 6,48 3,66 0,00 

dez/18 25,00 10,78 18,63 10,78 1,11 0,00 

jan/19 0,00 36,45 57,94 15,89 0,00 - 

fev/19 28,57 27,55 36,73 22,45 0,00 0,00 

mar/19 0,00 77,27 50,00 46,97 - - 

abr/19 0,00 12,82 15,38 60,26 - - 

mai/19 0,00 31,76 9,41 60,76 0,00 0,00 

jun/19 25,00 23,53 9,80 30,39 4,76 0,00 

jul/19 0,00 47,06 17,65 25,49 1,89 0,00 

TOTAL 18,00 23,57 21,53 21,90 2,03 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 
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Figura 71: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pela ETA 
Bolonha, para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

5.2.7.3 Supervisório do Sistema de Produção - Bolonha 

 

O sistema de captação e tratamento de água da ETA Bolonha é provida de um sistema 

supervisório, onde é possível verificar o nível de funcionamento das unidades 

operacionais, no entanto, não há controle de liga/desliga das unidades operacionais a 

distância. Nas Figuras 72 e 73 é possível observar as telas de supervisão da elevatória 

de água bruta do Rio Guamá e dos filtros da ETA Bolonha. 

  

Figura 72: Supervisório da EAB Guamá. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 73: Supervisório dos Filtros da ETA Bolonha. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

5.2.7.4 Elevatória de Água Tratada - Bolonha 

 

A estrutura de recalque de água tratada da ETA Bolonha  é composta de dois grupos 

de CMBs, sendo um para o abastecimento da zona de expansão (Figura 74), 

composta pelos municípios de Ananindeua e Marituba e outro para o abastecimento 

dos setores 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, C1, C2 e C3 do sistema integrado de Belém, o qual está 

demonstrado na Figura 75. Na Figura 76, tem-se ainda o mapeamento das áreas de 

influência direta de abastecimento pela ETA Bolonha.   

 

Figura 74: Elevatória de Água Tratada - Zona de Expansão. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 75: Elevatória de Água Tratada - Belém. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 76: Área de Influência da EAT Bolonha – Zona Central de Belém. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Os conjuntos moto bomba de recalque para a zona de expansão foram instalados em 

1988, são compostos de motor TOSHIBA com potência de 250 cv, rotação de 1770 

rpm, relação tensão/corrente de 4000V/31,5A e bombas IMBIL com capacidade de 

recalcar até 1.159,42 m³/h a uma altura manométrica de 47,38 mca. 

 

Os conjuntos moto bomba de recalque para a Zona Central de Belém foram instalados 

em 1986, são compostos de motor TOSHIBA com potência de 300 cv, rotação de 880 

rpm, relação tensão/corrente de 4000V/40A e bombas FLOWSERVE com capacidade 

de recalcar até 3.061,71 m³/h a uma altura manométrica de 21,14 mca. 

 

O acionamento dos conjuntos moto bomba se dá por sistema de partida direta, modelo 

este de tecnologia antiga e que resulta em maiores despesas com energia elétrica. 

Na Figura 77 estão demonstrados os acionamentos dos conjuntos moto bomba do 

recalque da captação de água bruta. 

 

Figura 77: Acionamento do Recalque de Água Bruta no Lago Bolonha. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Na área da estação de recalque de água tratada, o operador pode realizar o 

liga/desliga dos conjuntos moto bomba remotamente no painel de acionamento, 

demonstrado na Figura 78 e ainda realizar a supervisão dos conjuntos moto bomba 

das elevatórias de água bruta do Guamá e do Bolonha. 
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Figura 78: Painel de Acionamento da EAT - Bolonha. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

5.2.7.5 Adutoras de Água Tratada - Bolonha 

 

Da estação de tratamento de água Bolonha tem-se a saída de 3 adutoras principais: 

 

• Uma adutora com diâmetro nominal de 1.000 mm com extensão de 

aproximadamente 2.400 metros que interliga o sistema de abastecimento de 

água de Belém até o município de Ananindeua. 

• Uma adutora com diâmetro nominal de 600 mm e extensão de aproximadamente 

4,7 km que abastece os sistemas C1, C2 e C3.  

• Uma adutora com diâmetro de 1.500 mm e extensão de aproximadamente 2,4 

km para o atendimento da zona central de Belém. 

 

Da adutora principal que abastece a zona central de Belém, tem-se ainda as seguintes 

bifurcações antes de chegar ao 6º Setor: 

 

• Uma com diâmetro de 700 mm e com extensão de cerca de 2,9 km para o 

atendimento do 7° setor, seguindo a adutora principal com diâmetro de 1.400 

mm. 

• Uma com diâmetro de 1.000 mm e com extensão de aproximadamente 1,8 km 

para o atendimento do 9° setor, seguindo a adutora principal com diâmetro de 

1.000 mm até o 6° setor. 
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Do 6° setor há uma adutora em aço com diâmetro de 1.000 mm e extensão de 1.260 

metros para o atendimento do 8° setor, seguindo com diâmetro de 800 mm em ferro 

fundido e depois passando para 900 mm em aço com extensão de 2.170 metros até 

o 4° setor. 

 

Da ETA São Brás saem 2 linhas adutoras que abastecem os setores 1°, 2° e 3°, sendo: 

 

• Uma adutora com diâmetro de 650 mm e extensão de 2.900 metros para o 

atendimento do 2° setor, seguindo com diâmetro de 800 mm com extensão de 

980 metros até o 1° setor. 

• Uma adutora com extensão de 1.980 metros e diâmetro de 700 mm para o 

atendimento do 3° setor. 

 

Na Figura 79 tem-se o traçado das adutoras de água tratada que abastecem a os 

setores da sede de Belém. 
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Figura 79: Adutoras de Água Tratada da Sede de Belém. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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5.2.8. Estação de Tratamento de Água - 5° Setor 

 

A ETA 5° Setor está localizada à Rua Perebebuí, em esquina com a Avenida Rômulo 

Maiorana, inaugurada em 1975, é composta de 3 módulos independentes de 

clarificador do tipo accelator (dois de menor porte e um de maior porte) com 

capacidade de tratar uma vazão total de até 0,7 m³/s, vide as Figuras 80 e 81, onde 

pode-se também observar o inadequado estado de conservação do prédio 

operacional e um reservatório elevado de 230 m³ que encontra-se desativado. 

 

Figura 80: Módulos 1 e 2 – ETA 5° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 81: Módulo 3 – ETA 5° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O tratamento se inicia com a aplicação do PAC como coagulante no tanque de 
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chegada da água bruta à ETA (Figura 82), enquanto na calha parshall ocorre a 

aplicação de polieletrólito, como mostra a Figura 83. 

 

Figura 82: Aplicação do PAC. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 83: Aplicação de Polieletrólito na Calha Parshall. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O armazenamento do PAC ocorre em um tanque de 10 m³ e outro de 1 m³ (Figura 84) 

em que ocorre o recalque, o qual se dá por meio de bomba dosadora até o tanque de 

chegada, como mostra a Figura 85. 
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Figura 84: Tanques de Armazenamento de PAC. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 85: Bomba Dosadora do PAC. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Em cada módulo de tratamento o processo se inicia com a passagem da água por um 

floculador mecanizado de câmara única em fluxo ascendente, conforme a Figura 86.  

 

Figura 86: Floculador Mecanizado. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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A pós o processo de floculação, a água passa pelo processo de decantação, o qual é 

realizado por um decantador circular simples de fluxo ascendente em cada módulo da 

ETA (Figura 87). 

 

Figura 87: Decantador. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O problema encontrado no processo de decantação estava na inexistência de placas 

lâminares, o que poderia aumentar a eficiência da decantação e evitar o carreamento 

de sólidos aos filtros, prejudicando o processo de tratamento para redução da cor e 

da turbidez.  

 

A limpeza do lodo acumulado no fundo do decantador ocorre manualmente, 

inexistindo um sistema de tratamento do lodo gerado, sendo o mesmo encaminhado 

para uma canaleta ao fundo do decantador e destinado ao sistema de drenagem 

municipal. 

 

Após o processo de decantação, a água passa pela etapa de filtração, a qual é 

composta de 16 filtros descendentes, vide as Figuras 88 e 89, sendo que apenas 11 

estão operando, porém sem leito filtrante com areia e antracito, existindo apenas seixo 

no fundo dos filtros. Deste modo, pode-se considerar que o sistema de filtração é 

inoperante. O sistema de válvulas de manobra dos filtros encontra-se também em 

estado de conservação inadequado, com muitas ferrugens na estrutura, como pode 

ser verificado na Figura 90. 
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Figura 88: Filtro da ETA 5° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 89: Filtro Inoperante da ETA 5° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 90: Válvulas de Manobra dos Filtros. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A água filtrada passa então para o reservatório enterrado na área com gramado, 

(Figura 91), cuja capacidade de reservação é de 7.000 m³. Importante salientar que 

se trata de um reservatório e não um tanque de contato, pois a aplicação de cloro 

nesta unidade de tratamento ocorre no poço de sucção do recalque para a 

distribuição. 

 

Figura 91: Reservatório Enterrado. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A última etapa do processo de tratamento é a desinfecção, a qual ocorre com a 

aplicação de cloro gás no poço de sucção da estação de recalque de água tratada. 

Segundo informações do operador da ETA, são utilizados em média 2 tanques de 1 

tonelada por semana, cujo estoque está demonstrado na Figura 92. O processo de 
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cloração conta ainda com um sistema evaporador de cloro que garante uma melhor 

modulação do produto, demonstrado na Figura 93. A mistura com a água de arraste 

é realizada por meio de 2 conjuntos moto bomba de pequeno porte demonstrados na 

Figura 94, cujos acionamentos são realizados por soft starter. 

 

Figura 92: Tanques de Cloro Gás. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 93: Sistema de Proteção de Vazamento de Cloro Gás. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 94: Bombeamento da Água de Arraste. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Por fim, no processo de tratamento realizado na ETA 5° Setor não ocorre o processo 

de fluoretação da água tratada. 

 

Resumidamente, foram verificados os seguintes problemas operacionais na ETA: 

 

• Os efluentes gerados no tratamento da água não são tratados, tendo como 

destino final o sistema de drenagem. 

• Não existe gerador na ETA. 

• Há carreamento de flocos do decantador para os filtros. 

• Sistema de filtração inoperante. 

• Tanque de contato com baixo tempo de detenção. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação da ETA. 

• Prédio operacional em estado crítico de conservação. 

 

5.2.8.1 Qualidade da Água  

 

O Quadro 30 demonstra os resultados das análises monitoradas pela COSANPA e 

repassadas à AMAE na Estação de Tratamento 5° Setor considerando um período 

de 12 meses, a partir de agosto de 2018 a julho de 2019. Segundo a AMAE, 
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constatou-se o não cumprimento nos quantitativos de análises previstas no plano de 

amostragem. 

 

Quadro 30: Resultados das análises na ETA 5° Setor - Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez CRL Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 116 116 116 0 116 90 104 1 7 0 7 0 

set/18 112 109 112 10 112 111 106 1 4 0 4 0 

out/18 114 101 114 29 114 97 114 1 13 0 13 0 

nov/18 108 67 108 8 108 87 102 8 5 0 5 0 

dez/18 83 39 83 6 83 62 81 1 11 0 11 0 

jan/19 108 95 108 0 108 68 108 3 14 0 14 0 

fev/19 113 34 114 0 114 39 114 0 10 0 10 0 

mar/19 107 12 107 6 107 58 101 16 3 0 3 0 

abr/19 107 1 110 4 110 33 109 7 7 0 7 0 

mai/19 111 37 113 2 112 88 112 4 7 0 7 0 

jun/19 90 44 90 0 90 20 90 6 9 1 9 0 

jul/19 123 64 123 7 123 47 123 1 12 0 12 0 

TOTAL 1292 719 1298 72 1297 800 1264 49 102 1 102 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Conforme Quadro 31 e Figura 95, todos os parâmetros apresentaram análises em não 

conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde, com 

exceção de presença de Escherichia Coli. Observa-se que houve uma análise com 

presença de coliformes totais, mais precisamente no mês de junho de 2019. A turbidez 

foi o parâmetro que apresentou maior número de análises em não conformidade, 

representando cerca de 62% no total de análises realizadas. 

 

Além disso, há um elevado índice de não conformidade para o pH, estando em mais 

da metade das análises realizadas, com 56%. No período de agosto de 2018 a janeiro 

de 2019 apresentou a maior quantidade de análises fora do padrão, com destaque 

para o mês de agosto de 2018 em que 100% das análises não estiveram em 

conformidade e em seguida do mês de setembro com 97% das análises. Para a cor 

aparente, apenas cerca de 6% das análises não atendem a portaria, sendo que o mês 

de setembro de 2018 apresentou o maior percentual. Já para o cloro, apenas 4% das 

análises estão fora do padrão, com destaque ao mês de março de 2019 que 

apresentou a maior quantidade.  
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Quadro 31: Percentual de análises em não conformidade na ETA 5° Setor. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 100,00 0,00 77,59 0,96 0,00 0,00 

set/18 97,32 8,93 99,11 0,94 0,00 0,00 

out/18 88,60 25,44 85,09 0,88 0,00 0,00 

nov/18 62,04 7,41 80,56 7,84 0,00 0,00 

dez/18 46,99 7,23 74,70 1,23 0,00 0,00 

jan/19 87,96 0,00 62,96 2,78 0,00 0,00 

fev/19 30,09 0,00 34,21 0,00 0,00 0,00 

mar/19 11,21 5,61 54,21 15,84 0,00 0,00 

abr/19 0,93 3,64 30,00 6,42 0,00 0,00 

mai/19 33,33 1,77 78,57 3,57 0,00 0,00 

jun/19 48,89 0,00 22,22 6,67 11,11 0,00 

jul/19 52,03 5,69 38,21 0,81 0,00 0,00 

TOTAL 55,65 5,55 61,68 3,88 0,98 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Figura 95: Total dos resultados das análises na ETA 5° Setor para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Foram realizadas ainda, conforme determinação da Portaria de Consolidação N° 

05/2017, as análises de qualidade de água na rede de distribuição e nos reservatórios 

abastecidos pela ETA 5° Setor. Segundo a AMAE, observou-se o não cumprimento 

nas quantidades de amostras previstas no plano de amostragem, além da ausência 

dos resultados das análises de alguns parâmetros sem a devida justificativa para 

alguns meses. Os resultados são de um período de 12 meses, a partir de agosto de 

2018 a julho de 2019 e estão demonstrados no Quadro 32.  

Quadro 32: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pela ETA 5° Setor - 
Ago/18 a Jul/19. 
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Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez CRL Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 0 0 12 3 12 1 12 1 0 0 0 0 

set/18 0 0 14 6 14 6 14 0 14 0 14 0 

out/18 1 0 20 1 20 3 20 0 18 0 18 0 

nov/18 0 0 18 6 18 6 18 1 17 0 17 0 

dez/18 0 0 18 0 18 5 18 0 18 0 18 0 

jan/19 0 0 18 2 18 6 18 0 15 1 0 0 

fev/19 0 0 18 3 18 4 18 2 5 0 5 0 

mar/19 0 0 12 7 12 3 77 6 0 0 0 0 

abr/19 0 0 17 5 17 0 17 3 0 0 0 0 

mai/19 0 0 18 7 18 3 18 5 4 0 4 0 

jun/19 0 0 18 1 18 0 18 3 15 0 15 0 

jul/19 0 0 18 2 18 0 18 3 12 0 12 0 

TOTAL 1 0 201 43 201 37 266 24 118 1 103 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

Conforme Quadro 33 e Figura 96, a maioria dos parâmetros apresentaram análises 

em não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da 

Saúde, com exceção do pH e presença de Escherichia Coli. Observa-se que houve 

uma análise com presença de coliformes totais, correspondente ao mês de janeiro de 

2019. 

 

A cor aparente foi o parâmetro que atingiu o maior número de análises em não 

conformidade, em seguida da turbidez, representando cerca de 21% e 18% do total 

de análises realizadas para cada parâmetro, respectivamente. O mês de março de 

2019 apresentou o maior percentual de não atendimento para a cor aparente, com 

58% do total para o mês. Já para a turbidez, o mês de setembro de 2018 apresentou 

o maior percentual, com 43% do total do mês.  

 

Para o cloro, apenas 9% das análises para esse parâmetro estiveram não 

conformidade, sendo que o período de abril a julho de 2019 apresentou o maior 

percentual de não atendimento. 
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Quadro 33: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pela ETA 5° Setor. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 - 25,00 8,33 8,33 - - 

set/18 - 42,86 42,86 0,00 0,00 0,00 

out/18 0,00 5,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

nov/18 - 33,33 33,33 5,56 0,00 0,00 

dez/18 - 0,00 27,78 0,00 0,00 0,00 

jan/19 - 11,11 33,33 0,00 6,67 - 

fev/19 - 16,67 22,22 11,11 0,00 0,00 

mar/19 - 58,33 25,00 7,79 - - 

abr/19 - 29,41 0,00 17,65 - - 

mai/19 - 38,89 16,67 27,78 0,00 0,00 

jun/19 - 5,56 0,00 16,67 0,00 0,00 

jul/19 - 11,11 0,00 16,67 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 21,39 18,41 9,02 0,85 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Figura 96: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pela ETA 5° 
Setor, para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

5.2.9. Estação de Tratamento de Água – São Brás 

 

A ETA São Brás está localizada juntamente ao escritório central da COSANPA no 

bairro São Brás, composta de um sistema de tratamento convencional com 

capacidade de tratar uma vazão de até 1 m³/s. A estrutura da ETA encontra-se em 

péssimo estado de conservação, como mostra a Figura 97 bem como o diagnóstico 

de cada etapa de tratamento a seguir. 
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Figura 97: ETA São Brás. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 
A ETA é desprovida de macromedição, com tratamento iniciado com a aplicação de 

PAC na calha parshall e polieletrólito no canal floculador, vide a Figura 98. O medidor 

de nível ultrassônico encontrava-se com defeito no momento da visita técnica 

(agosto/2019), realizando-se a medição manual da vazão de entrada em ambos os 

módulos.  

 

Figura 98: Aplicação de PAC e Polieletrólito na ETA São Brás. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Após a calha parshall, a água passa pelo canal floculador de aproximadamente 50 

metros de extensão, demonstrado nas imagens acima, até chegar na caixa de 

distribuição dos floculadores. Para cada decantador, existe um floculador com 2 CMBs 

instalados (Figura 99), totalizando 5 floculadores.  
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Figura 99: Floculadores Mecanizados Inoperantes. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O problema encontrado nesta etapa do tratamento é o fato de nenhum dos 

floculadores mecanizados estar em funcionamento, não sendo possível adequar os 

gradientes de velocidade para uma melhor formação dos flocos. De fato, os 

floculadores funcionam apenas como uma caixa de passagem, onde ocorre formação 

de flocos apenas pelo movimento hidráulico da água. 

 

Após o processo de floculação, a água passa pelo processo de decantação, o qual é 

realizado por 5 decantadores simples de fluxo contínuo (Figura 100). 

 

Figura 100: Decantador da ETA São Brás. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O problema encontrado no processo de decantação estava no inadequado estado de 
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conservação das comportas de distribuição de água no decantador, o que diminui o 

tempo de detenção no decantador, prejudicando o processo de tratamento, carreando 

flocos para os filtros e consequentemente reduzindo a carreira de filtração dos poucos 

filtros em funcionamento.  

 

A limpeza do lodo acumulado no fundo do decantador ocorre manualmente e, 

segundo o operador da ETA, é realizada em média a cada 3 dias, período muito abaixo 

do operacionalmente comum, cerca de 60 dias. A ETA é desprovida de sistema de 

tratamento do lodo gerado, sendo o mesmo encaminhado para uma canaleta ao fundo 

do decantador e destinado ao sistema de drenagem municipal. 

 

Após o processo de decantação, a água passa pela etapa de filtração, a qual é 

composta de 16 filtros descendentes, entretanto, apenas 5 estão operando com leito 

filtrante de areia e antracito (Figura 101). Outros, porém, funcionam sem qualquer 

estrutura de filtração, funcionando apenas como uma caixa de passagem, vide a 

Figura 102. Deste modo, pode-se considerar que o sistema de filtração é ineficiente. 

A limpeza dos filtros se dá por retrolavagem, proveniente da água tratada do 

reservatório elevado localizado no prédio de operação da ETA.  

 

Figura 101: Filtro da ETA São Brás. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 102: Filtros Inoperantes da ETA São Brás. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A última etapa do processo de tratamento é a desinfecção, a qual ocorre com a 

aplicação de cloro gás no tanque de contato, o qual é na verdade uma simples 

canaleta que liga a ETA ao poço de Sucção da elevatória de água tratada. Segundo 

informações do operador da ETA, são utilizados em média 2 tanques de 1 tonelada a 

cada 5 dias, cujo estoque está demonstrado na Figura 103. O processo de cloração 

conta ainda com um sistema evaporador de cloro que garante uma melhor modulação 

do produto, demonstrado na Figura 104.  

 

Figura 103: Tanques de Cloro Gás. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 104: Sistema de Proteção de Vazamento de Cloro Gás. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Por fim, no processo de tratamento realizado na ETA São Brás não ocorre o processo 

de fluoretação da água tratada. 

 

O prédio operacional da ETA encontra-se em péssimo estado de conservação, 

necessitando de melhorias na sua estrutura, como pode ser visto na Figura 105. 

 

Figura 105: Prédio Operacional da ETA. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Resumidamente, foram verificados os seguintes problemas operacionais na ETA: 

 

• Os efluentes gerados no tratamento da água não são tratados, tendo como 

destino final o sistema de drenagem. 
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• Não existe gerador na ETA. 

• Sistema de floculação inoperante. 

• Carreamento de flocos do decantador para os filtros. 

• Limpeza dos decantadores ocorre a cada 3 dias, o que demonstra problemas 

operacionais nesta etapa de tratamento, visto que o tempo médio para limpeza 

de decantadores de ETA é usualmente entre 45 e 60 dias. 

• Sistema de filtração inoperante, sendo parte da água proveniente do decantador 

encaminhada diretamente para a distribuição sem passar pelo processo de 

filtração. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação da ETA. 

• Prédio operacional em estado crítico de conservação. 

 

5.2.9.1 Qualidade da Água  

 

O Quadro 34 demonstra os resultados das análises monitoradas pela COSANPA e 

repassadas à AMAE na Estação de Tratamento São Brás, considerando um período 

de 12 meses, a partir de agosto de 2018 a julho de 2019. Segundo a AMAE, 

constatou-se o não cumprimento nos quantitativos de análises previstas no plano de 

amostragem. 

 

Quadro 34: Resultados das análises na ETA São Brás - Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez CRL Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 124 40 124 30 124 120 115 7 7 0 7 0 

set/18 133 125 132 40 133 133 131 0 4 0 4 0 

out/18 128 42 127 40 128 128 128 0 13 0 13 0 

nov/18 162 88 162 24 162 158 156 0 10 0 10 0 

dez/18 130 61 130 30 130 130 124 0 11 0 11 0 

jan/19 124 93 124 95 124 123 123 1 13 1 13 0 

fev/19 140 86 139 79 139 139 141 0 7 0 7 0 

mar/19 90 51 90 70 90 90 0 0 6 0 6 0 

abr/19 93 5 93 76 93 92 93 4 6 0 6 0 

mai/19 98 0 98 67 98 98 97 7 9 2 9 2 

jun/19 17 2 17 4 17 16 15 7 9 0 9 0 

jul/19 20 5 20 2 20 17 19 5 12 0 12 0 

TOTAL 1259 598 1256 557 1258 1244 1142 31 107 3 107 2 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 
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Conforme Quadro 35 e Figura 106, todos os parâmetros apresentaram análises em 

não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. 

Observa-se que houveram análises com presença de coliformes totais e E. Coli, mais 

precisamente no mês de maio de 2019. Além disso, o mês de janeiro de 2019 

apresentou uma análise com presença de coliformes totais. 

 

A turbidez foi o parâmetro que apresentou maior número de análises em não 

conformidade, ultrapassando 85% de não atendimento em todos os meses do período 

analisado e apresentando 100% das análises em seis dos doze meses, representando 

cerca de 99% de não conformidade no total de análises realizadas. 

Além disso, há altos índices de não conformidade para o pH, estando presente em 

47,5% das análises realizadas. Destaca-se o mês de setembro de 2019 que 

apresentou a maior quantidade de análises fora do padrão, representando 94% do 

total para esse mês. Para a cor aparente, cerca de 44% das análises não atendem a 

portaria, sendo que o período de janeiro a maio de 2019 teve os meses que 

apresentaram os maiores percentuais. Já para o cloro, apenas 3% das análises estão 

fora do padrão, com destaque o mês de junho que apresentou a maior quantidade. 

Ressalta-se que para o mês de março de 2019 não foi medido o parâmetro de cloro. 

 

Quadro 35: Percentual de análises em não conformidade na ETA São Brás. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 32,26 24,19 96,77 6,09 0,00 0,00 

set/18 93,98 30,30 100,00 0,00 0,00 0,00 

out/18 32,81 31,50 100,00 0,00 0,00 0,00 

nov/18 54,32 14,81 97,53 0,00 0,00 0,00 

dez/18 46,92 23,08 100,00 0,00 0,00 0,00 

jan/19 75,00 76,61 99,19 0,81 7,69 0,00 

fev/19 61,43 56,83 100,00 0,00 0,00 0,00 

mar/19 56,67 77,78 100,00 - 0,00 0,00 

abr/19 5,38 81,72 98,92 4,30 0,00 0,00 

mai/19 0,00 68,37 100,00 7,22 22,22 22,22 

jun/19 11,76 23,53 94,12 46,67 0,00 0,00 

jul/19 25,00 10,00 85,00 26,32 0,00 0,00 

TOTAL 47,50 44,35 98,89 2,71 2,80 1,87 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 
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Figura 106: Total dos resultados das análises na ETA São Brás para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Foram realizadas ainda, conforme determinação da Portaria de Consolidação N° 

05/2017, as análises de qualidade de água na rede de distribuição e nos reservatórios 

abastecidos pela ETA São Brás. Segundo a AMAE, observou-se o não cumprimento 

nas quantidades de amostras previstas no plano de amostragem, além da ausência 

dos resultados das análises de alguns parâmetros sem a devida justificativa para 

alguns meses. Os resultados são de um período de 12 meses, a partir de agosto de 

2018 a julho de 2019 e estão demonstrados no Quadro 36.  

 

Quadro 36: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pela ETA São Brás - 
Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 1 1 36 4 36 5 36 2 0 0 0 0 

set/18 2 1 36 2 36 6 36 5 9 0 9 0 

out/18 5 0 38 4 38 4 38 22 5 1 5 0 

nov/18 2 0 35 1 35 2 35 20 7 0 7 0 

dez/18 1 0 36 1 36 1 36 6 29 1 29 0 

jan/19 1 0 35 28 35 27 35 33 2 0 2 0 

fev/19 4 0 36 15 36 17 36 33 0 0 0 0 

mar/19 3 0 36 21 36 12 36 13 0 0 0 0 

abr/19 3 0 36 23 36 6 36 36 0 0 0 0 

mai/19 3 0 43 17 43 4 43 32 7 0 7 0 

jun/19 3 0 36 5 36 3 36 24 9 0 9 0 

jul/19 4 0 36 4 36 3 36 10 26 0 26 0 

TOTAL 32 2 439 125 439 90 439 236 94 2 94 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 
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Conforme Quadro 37 e Figura 107, todos os parâmetros apresentaram análises em 

não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde, 

com exceção de presença de Escherichia Coli. Observa-se que houve 2 análises com 

presença de coliformes totais, sendo nos meses de outubro e dezembro de 2018. 

 

O cloro foi o parâmetro que atingiu o maior número de análises em não conformidade, 

representando cerca de 54% do total de análises realizadas. O período de janeiro a 

junho de 2019 apresentou os maiores percentuais de não atendimento, sendo que no 

mês de abril, foram 100% das análises. 

 

Além disso, há um considerável índice de não conformidade para a cor aparente e 

turbidez, sendo aproximadamente 28% e 21%, respectivamente. Destaca-se o mês 

de janeiro de 2019 que apresentou a maior quantidade de análises fora do padrão 

para a cor aparente e para a turbidez, representando 80% e 77% do total para esse 

mês, respectivamente. Já para o pH, a maioria dos meses tiveram análises dentro da 

conformidade, com exceção dos meses agosto e setembro de 2018. 

 

Quadro 37: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pela ETA São Brás. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 100,00 11,11 13,89 5,56 - - 

set/18 50,00 5,56 16,67 13,89 0,00 0,00 

out/18 0,00 10,53 10,53 57,89 20,00 0,00 

nov/18 0,00 2,86 5,71 57,14 0,00 0,00 

dez/18 0,00 2,78 2,78 16,67 3,45 0,00 

jan/19 0,00 80,00 77,14 94,29 0,00 0,00 

fev/19 0,00 41,67 47,22 91,67 - - 

mar/19 0,00 58,33 33,33 36,11 - - 

abr/19 0,00 63,89 16,67 100,00 - - 

mai/19 0,00 39,53 9,30 74,42 0,00 0,00 

jun/19 0,00 13,89 8,33 66,67 0,00 0,00 

jul/19 0,00 11,11 8,33 27,78 0,00 0,00 

TOTAL 6,25 28,47 20,50 53,76 2,13 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

 

 



 

177 

 

Figura 107: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pela ETA São 
Brás, para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

5.2.9.1 Elevatória de Água Tratada – São Brás 

 

A estrutura de recalque de água tratada da ETA São Brás é composta de três CMBs 

e tem a função de abastecimento dos setores 1°, 2° e 3°, cuja área de abrangência é 

demonstrada na Figura 108. 
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Figura 108: Área de Abrangência da EAT São Brás. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Os três conjuntos moto bomba, demonstrados na Figura 109, são compostos de motor 

VOGES com potência de 300 cv, rotação de 1.190 rpm e bombas FLOWSERVE com 

capacidade de recalque desconhecida. 

 

Figura 109: CMBs da EAT São Brás. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento dos conjuntos moto bomba se dá por sistema soft starter, vide a Figura 

110, modelo este de tecnologia que permite um acionamento suave do equipamento, 

aumentando a vida útil e reduzindo despesas com energia elétrica.  

 

Figura 110: Acionamento da EAT São Brás. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A estação de recalque possui supervisório, onde é possível identificar o status da 

bomba, porém desprovido de automação para liga/desliga dos CMBs e modulação de 
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vazão de recalque. 

 

5.2.10. Zona Central – 1° Setor 

 

A unidade operacional do 1° Setor de distribuição está localizada na Rua Ó de 

Almeida, abrangendo parte dos bairros Campina, Cidade Velha, Reduto e Nazaré, 

conforme demonstra a Figura 111, fazendo limite com os setores 2° e 3°, abastecendo 

aproximadamente 4.500 ligações. 
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Figura 111: Área de Influência do 1° Setor de Distribuição. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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A distribuição de água para o 1° Setor inicia com o reservatório enterrado de água, 

cuja capacidade de reservação é de 4.000 m³ (Figura 112), o qual recebe a água 

tratada da EAT São Brás por meio de uma adutora em ferro fundido com diâmetro 

nominal de 700 mm.  

 

Figura 112: Reservatório Enterrado – 1° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada para o reservatório elevado por meio de 

três CMBs, o quais estão demonstrados na Figura 113. 

 

Figura 113: Elevatória de Água Tratada – 1º Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Os conjuntos moto bomba são compostos de motor WEG com potência de 100 cv, 

rotação de 1780 rpm e bomba KSB Meganorm com capacidade de recalcar até 505 
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m³/h a uma altura manométrica de 36 mca. 

 

Somando-se a capacidade de recalque dos três CMBs trabalhando simultaneamente, 

tem-se uma vazão máxima de recalque de 1.515 m³/h, ou seja, 421 L/s. 

 

O acionamento dos conjuntos moto bomba se dá por sistema de partida direta, vide a 

Figura 114, modelo este de tecnologia pouco eficiente e que resulta em maiores 

despesas com energia elétrica.  

 

Figura 114: Acionamento dos CMBs – 1º Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório elevado é composto de tubulação de 300 

mm de diâmetro e a distribuição para o 1º Setor realizada por adutora de 400 mm, 

sendo ambas as adutoras em material ferro fundido. 

 

O reservatório elevado tem formato retangular em concreto com capacidade de 

reservação de 200 m³ (Figura 115). 
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Figura 115: Reservatório Elevado – 1° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do 1° Setor é composta de aproximadamente 41 km de 

extensão, sendo: 

 

• Cimento Amianto – 1,5 km 

• PVC – 6,4 km 

• PVC DeF°F° - 4 km 

• Ferro Fundido – 28,8 km 

 

Por meio de manobras na rede de distribuição, pode receber auxílio de abastecimento 

do 2° Setor. 

 

A estação de recalque possui supervisório, onde é possível identificar o status da 

bomba, bem como o nível do reservatório e pressão de saída, como mostra a Figura 

116, porém desprovido de automação para liga/desliga dos CMBs e modulação de 

vazão de recalque. 
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Figura 116: Supervisório – 1° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Inadequado estado de conservação dos conjuntos moto bomba. 

• Não há CMB reserva. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Acionamento dos CMBs por partida direta. 

• Existência de cimento amianto na rede de distribuição. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de automação. 

 

5.2.11. Zona Central – 2° Setor 

 

A unidade operacional do 2° Setor de distribuição está localizada na Avenida Gentil 

Bittencourt, abrangendo parte dos bairros Cidade Velha, Batista Campos e Jurunas, 

conforme demonstra a Figura 117, fazendo limite com os setores 1°, 3° e 8°, 

abastecendo aproximadamente 5.000 ligações. 
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Figura 117: Área de Influência do 2° Setor de Distribuição. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 



 

187 

 

A distribuição de água para o 2° Setor inicia com o reservatório enterrado de água 

(Figura 118), cuja capacidade de reservação é de 2.200 m³, o qual recebe a água 

tratada da EAT São Brás por meio de uma adutora em ferro fundido com diâmetro 

nominal de 600 mm. Este setor de distribuição conta ainda com um reservatório 

elevado em concreto com capacidade de reservação de 165 m³ (Figura 119), porém 

encontra-se desativado por não oferecer cota suficiente para operacionalizar a 

distribuição, bem como por problemas estruturais. 

 

Figura 118: Reservatório Enterrado – 2° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 119: Reservatório Elevado Desativado – 2° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório enterrado, a água é recalcada para o 2° setor pela elevatória composta 

de três CMBs, mostrados na Figura 120. 
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Figura 120: Elevatória de Água Tratada – 2º Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

São dois conjuntos moto bomba de motor GE e um de motor WEG, sendo todos com 

potência de 40 cv e bombas com capacidade de recalcar até 307 m³/h a uma altura 

manométrica de 26 mca. 

 

Somando-se a capacidade de recalque dos dois CMBs trabalhando simultaneamente, 

tem-se uma vazão máxima de recalque de 921 m³/h, ou seja, 255 L/s. 

 

O acionamento dos conjuntos moto bomba se dá por sistema de partida direta, modelo 

que resulta em maiores despesas com energia elétrica.  

 

O barrilete de recalque é composto de tubulação de 200 mm de diâmetro e a 

distribuição para o 2º Setor realizada por adutora de 400 mm, sendo ambas em 

material ferro fundido. 

 

Por meio de manobras na rede de distribuição, além de abastecer o 2° Setor, esta 

unidade operacional pode também auxiliar no abastecimento do 1° e 3° Setores. 

 

A rede de distribuição do 2° Setor é composta de aproximadamente 34 km de 

extensão, sendo: 

 

• Cimento Amianto – 3,7 km 
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• PVC – 17,3 km 

• PVC DeF°F° – 5,1 km 

• Ferro Fundido – 8,1 km 

 

A estação de recalque possui supervisório, onde é possível identificar o status da 

bomba, nível do reservatório e pressão de saída, vide Figura 121, porém desprovido 

de automação para liga/desliga dos CMBs e modulação de vazão de recalque. 

 

Figura 121: Telemetria – 2º Setor. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Estrutura civil necessita de melhorias. 

• Inadequado estado de conservação dos conjuntos moto bomba. 

• Não há CMB reserva. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Acionamento dos CMBs por partida direta. 

• Existência de cimento amianto na rede de distribuição. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de automação. 
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5.2.12. Zona Central - 3° Setor 

 

A unidade operacional do 3° Setor de distribuição está localizada na Travessa Dom 

Romualdo de Seixas, abrangendo parte dos bairros Batista Campos, Nazaré, Reduto 

e Umarizal, conforme demonstra a Figura 122, fazendo limite com os setores 1°, 2°, 

6º, 8º e 9º abastecendo aproximadamente 10.000 ligações. 
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Figura 122: Área de Influência do 3° Setor de Distribuição. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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A distribuição de água para o 3° Setor inicia com o reservatório enterrado de água 

(Figura 123), cuja capacidade de reservação é de 8.600 m³, o qual recebe a água 

tratada da EAT São Brás por meio de uma adutora em concreto com diâmetro nominal 

de 650 mm. Este setor de distribuição conta ainda com um reservatório elevado em 

concreto com capacidade de reservação de 320 m³ (Figura 124), porém encontra-se 

desativado por não oferecer cota suficiente para operacionalizar a distribuição, bem 

como por problemas estruturais. 

 

Figura 123: Reservatório Enterrado – 3° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 124: Reservatório Elevado Desativado – 3° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório enterrado, a água é recalcada para o 3° setor pela estação elevatória 
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com capacidade para três CMBs, porém durante a visita técnica (agosto/2019) apenas 

dois encontravam-se em operação, como mostra a Figura 125. 

 

Figura 125: Elevatória de Água Tratada – 3º Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

São dois conjuntos moto bomba de motor WEG, ambos com potência de 150 cv e 

bombas com capacidade de recalcar até 868 m³/h a uma altura manométrica de 35 

mca. 

 

Somando-se a capacidade de recalque dos dois CMBs trabalhando simultaneamente, 

tem-se uma vazão máxima de recalque de 1.736 m³/h, ou seja, 482 L/s. 

 

O acionamento dos conjuntos moto bomba se dá por sistema de partida direta (Figura 

126), modelo que resulta em maiores despesas com energia elétrica e redução da 

vida útil dos equipamentos.  
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Figura 126: Acionamento dos CMBs – 3º Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque é composto de tubulação de 350 mm de diâmetro e a 

distribuição para o 3º Setor realizada por adutora de 400 mm, sendo ambas em 

material ferro fundido. 

 

A rede de distribuição do 3° Setor é composta de aproximadamente 117 km de 

extensão, sendo: 

 

• Cimento Amianto – 22,7 km 

• PVC – 60,2 km 

• PVC DeF°F° – 5,9 km 

• Ferro Fundido – 28,6 km 

 

A estação de recalque possui supervisório, onde é possível identificar o status da 

bomba, nível do reservatório e pressão de saída, vide Figura 127, porém desprovido 

de automação para liga/desliga dos CMBs e modulação de vazão de recalque. 
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Figura 127: Telemetria – 3º Setor. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Estrutura civil necessita de melhorias. 

• Inadequado estado de conservação dos conjuntos moto bomba. 

• Não há CMB reserva. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Acionamento dos CMBs por partida direta. 

• Existência de cimento amianto na rede de distribuição. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de automação. 

 

5.2.13. Zona Central – 4° Setor 

 

A unidade operacional do 4° Setor de distribuição está localizada na Avenida José 

Bonifácio, abrange parte dos bairros Guamá, Condor e Cremação, conforme 

demonstra a Figura 128, fazendo limite com os setores 6º, 7º e 8º abastecendo 

aproximadamente 25.000 ligações. 
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Figura 128: Área de Influência do 4° Setor de Distribuição. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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A distribuição de água para o 4° Setor inicia com o reservatório apoiado de água 

(Figura 129), cuja capacidade de reservação é de 6.000 m³, o qual recebe a água 

tratada da EAT Bolonha e ainda um reforço da EAT São Brás por meio de duas 

adutoras em ferro fundido com diâmetro nominal de 600 e 800 mm. Este setor de 

distribuição conta ainda com um reservatório elevado em concreto com capacidade 

de reservação de 230 m³ (Figura 130), porém encontra-se desativado por não oferecer 

cota suficiente para operacionalizar a distribuição, bem como por problemas 

estruturais. 

 

Figura 129: Adutora de Chegada e Reservatório Enterrado – 4° Setor. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

 
Figura 130: Reservatório Elevado Desativado – 4° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

  



 

198 

 

Do reservatório enterrado, a água é recalcada para o 4° setor pela elevatória composta 

de 4 CMBs, sendo três unidades dentro da estrutura civil de abrigo dos CMBs e um 

quarto CMB instalado mais recentemente para dar reforço na rede de distribuição, 

como mostram as Figuras 131 e 132. 

 

Figura 131: Elevatória de Água Tratada (CMBs Internos) – 4º Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 132: Elevatória de Água Tratada (CMB Externo) – 4º Setor. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Na área interna, o CMB verde é um motor SIEMENS com potência instalada de 125 

cv e velocidade rotacional de 1786 rpm, o cinza é um motor WEG com potência de 

150 cv e 1780 rpm e o azul um WEG com potência de 150 cv e 1785 rpm, enquanto 

o CMB externo também é um motor WEG com potência de 150 cv e 1780 rpm. As 

bombas dos CMBs internos tem capacidade de recalque de 655 m³/h a uma altura 

manométrica de 40 mca, enquanto a externa tem capacidade de recalque de 906 m³/h 

a uma altura manométrica de 35,1 mca. 
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Somando-se a capacidade de recalque dos quatro CMBs trabalhando 

simultaneamente, tem-se uma vazão máxima de recalque de 2.871 m³/h, ou seja, 

797,5 L/s. 

 

O acionamento dos conjuntos moto bomba se dá por sistema de partida direta nos 

CMBs 3 e 4 (externo), pois os soft starters estão inoperantes (Figura 133), modelo que 

resulta em maiores despesas com energia elétrica e redução da vida útil dos 

equipamentos. Já os CMBs 1 e 2 são acionados por sistema soft starter, permitindo 

uma partida suave do equipamento, aumentando a vida útil e reduzindo despesas de 

energia elétrica na unidade operacional.  

 

Figura 133: Acionamento dos CMBs – 4º Setor. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque é composto de tubulação de 450 mm de diâmetro e a 

distribuição para o 4º Setor realizada por adutora de 500 mm, sendo ambas em 

material ferro fundido. 

 

A rede de distribuição do 4° Setor é composta de aproximadamente 105 km de 

extensão, sendo: 

 

• Cimento Amianto – 10,4 km 

• PVC – 73,2 km 

• PVC DeF°F° – 10,1 km 

• Ferro Fundido – 11,3 km 
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A estação de recalque possui supervisório, onde é possível identificar o status da 

bomba, nível do reservatório e pressão de saída, vide Figura 134, porém desprovido 

de automação para liga/desliga dos CMBs e modulação de vazão de recalque. 

 

Figura 134: Telemetria – 4º Setor. 

    
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• CMB externo está exposto a intempéries 

• Inadequado estado de conservação dos conjuntos moto bomba. 

• Não há CMB reserva. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Acionamento de parte dos CMBs por partida direta. 

• Existência de cimento amianto na rede de distribuição. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de automação. 
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5.2.14. Zona Central - 5° Setor 

 

A unidade operacional do 5° Setor de distribuição encontra-se no mesmo terreno da 

ETA 5° Setor, abrangendo parte dos bairros Marco, Curió-Utinga e Souza, conforme 

demonstra a Figura 135, fazendo limite com os setores 6°, 7°, 9° e 13°, abastecendo 

aproximadamente 15.000 ligações. 

 

 

 

  



 

202 

 

Figura 135: Área de Influência do 5° Setor de Distribuição. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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A distribuição de água para o 5° Setor inicia com uma estrutura de recalque de água 

tratada da ETA 5º Setor, a qual é composta de dois CMBs que operam 

simultaneamente, vide a Figura 136, recalcando a água tratada do reservatório 

enterrado com capacidade de 7.000 m³ da ETA 5° Setor para a distribuição ao 5° 

Setor.    

 

Figura 136: Elevatória de Água Tratada – ETA 5º Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O conjunto moto bomba azul é composto de motor WEG W22 Plus com potência de 

200 cv e rotação de 1790 rpm, e bomba com capacidade de recalcar até 1.000 m³/h a 

uma altura manométrica de 30 mca. 

 

Já o conjunto moto bomba verde é composto de motor WEG com potência de 220 cv, 

rotação de 885 rpm, e bomba com capacidade de recalcar até 1.000 m³/h a uma altura 

manométrica de 30 mca. 

 

Somando-se a capacidade de recalque dos dois CMBs trabalhando simultaneamente, 

tem-se uma vazão máxima de recalque de 2.000 m³/h, ou seja, 555 L/s. 

 

O acionamento dos conjuntos moto bomba se dá por sistema de partida direta, modelo 

este de tecnologia de baixa eficiente e que resulta em maiores despesas com energia 

elétrica.  

O barrilete de recalque é composto de tubulação de 400 mm de diâmetro e a 

distribuição para o 5º Setor realizada por adutora de 500 mm, sendo ambas em 
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material ferro fundido. 

 

A rede de distribuição do 5° Setor é composta de aproximadamente 106,5 km de 

extensão, sendo: 

 

• Cimento Amianto – 24,7 km 

• PVC – 54,7 km 

• PVC DeF°F° - 4,7 km 

• Ferro Fundido – 22,4 km 

 

A estação de recalque possui supervisório, o qual é controlado da ETA Bolonha, onde 

é possível identificar o status da bomba, porém desprovido de automação para 

liga/desliga dos CMBs e modulação de vazão de recalque. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Inadequado estado de conservação da estrutura civil. 

• Inadequado estado de conservação dos conjuntos moto bomba. 

• Não há CMB reserva. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Acionamento dos CMBs por partida direta. 

• Existência de cimento amianto na rede de distribuição. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de automação. 
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5.2.15. Zona Central - 6° Setor 

 

A unidade operacional do 6° Setor de distribuição está localizada no mesmo terreno 

da ETA São Brás, abrangendo parte dos bairros São Brás, Umarizal, Fátima, Guamá, 

Canudos, Terra Firme, Marco e Pedreira, conforme demonstra a Figura 137, fazendo 

limite com os setores 3°, 4°, 5°, 7°, 8° e 9°, abastecendo aproximadamente 18.500 

ligações. 
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Figura 137: Área de Influência do 6° Setor de Distribuição.  

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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A distribuição de água para o 6° Setor inicia com o reservatório apoiado de água, o 

qual recebe a água tratada da ETA Bolonha por meio de uma adutora em aço com 

diâmetro nominal de 600 mm. Trata-se de uma estrutura retangular em concreto com 

capacidade de reservação de 4.000 m³, como mostra a Figura 138. Este setor de 

distribuição conta ainda com um reservatório elevado metálico com capacidade de 

reservação de 1.500 m³ (Figura 139), porém encontra-se desativado por problemas 

estruturais. 

 

Figura 138: Reservatório Apoiado – 6° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 139: Reservatório Elevado Desativado – 6° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada para o 6° setor pela elevatória composta 

de três CMBs, porém durante a visita técnica (agosto/2019) apenas dois estavam em 
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operação simultaneamente, vide a Figura 140. 

 

Figura 140: Elevatória de Água Tratada – 6º Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Os conjuntos moto bomba são compostos de motor TOSHIBA com potência de 150 

cv, rotação de 1775 rpm, relação tensão/corrente de 440/170 e bomba com 

capacidade de recalcar até 1.274 m³/h a uma altura manométrica de 22,5 mca. 

 

Somando-se a capacidade de recalque dos dois CMBs trabalhando simultaneamente, 

tem-se uma vazão máxima de recalque de 2.548 m³/h, ou seja, 708 L/s. 

 

O acionamento dos conjuntos moto bomba se dá por sistema de partida direta, vide a 

Figura 141, modelo este de tecnologia pouco eficiente e que resulta em maiores 

despesas com energia elétrica.  
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Figura 141: Acionamento dos CMBs – 6º Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque é composto de tubulação de 600 mm de diâmetro e a 

distribuição para o 6º Setor realizada por adutora de 800 mm, sendo ambas de aço. 

 

Em caso de situação emergencial na produção de água na ETA São Braz, é possível 

realizar manobra em uma tubulação que vem da ETA Bolonha antes de chegar no 

reservatório, encaminhando água tratada para um poço de sucção da elevatória de 

água de São Braz, e assim, auxiliar no abastecimento do 1°, 2° e 3° Setores, os quais 

são usualmente abastecidos apenas pela ETA São Brás. 

 

A rede de distribuição do 6° Setor é composta de aproximadamente 120 km de 

extensão, sendo: 

 

• Cimento Amianto – 10,8 km 

• PVC – 86 km 

• PVC DeF°F° - 6,4 km 

• Ferro Fundido – 16,9 km 

 

A estação de recalque possui supervisório, onde é possível identificar o status da 

bomba, nível do reservatório e pressão de saída, porém desprovido de automação 

para liga/desliga dos CMBs e modulação de vazão de recalque. 
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Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Inadequado estado de conservação dos conjuntos moto bomba. 

• Não há CMB reserva. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Acionamento dos CMBs por partida direta. 

• Existência de cimento amianto na rede de distribuição. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de automação. 

 

5.2.16. Zona Central - 7° Setor 

 

A unidade operacional do 7° Setor de distribuição está localizada na Avenida 

Perimetral, abrangendo parte dos bairros Universitário, Montese e Marco, conforme 

demonstra a Figura 142, fazendo limite com os setores 4°, 5° e 6°, abastecendo 

aproximadamente 17.000 ligações. 
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Figura 142: Área de Influência do 7° Setor de Distribuição. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 



 

212 

 

A distribuição de água para o 7° Setor inicia com o reservatório apoiado de água, cuja 

capacidade de reservação é de 6.400 m³ (Figura 143), o qual recebe a água tratada 

da EAT Bolonha por meio de uma adutora de aço com diâmetro nominal de 600 mm.  

 

Figura 143: Reservatório Apoiado – 7° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada para o reservatório elevado por meio de 

três CMBs, o quais estão demonstrados na Figura 144, sendo que há espaço para 4 

CMBs, porém um encontrava-se em manutenção. 

 

Figura 144: Elevatória de Água Tratada – 7º Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Os conjuntos moto bomba em operação são compostos de dois motores TOSHIBA 

com potência de 150 cv, rotação de 1750 rpm e um motor WEG com potência de 150 
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cv e rotação de 1785 rpm, enquanto as bombas tem capacidade de recalcar até 906 

m³/h a uma altura manométrica de 35,1 mca. 

 

Somando-se a capacidade de recalque dos três CMBs trabalhando simultaneamente, 

tem-se uma vazão máxima de recalque de 2.718 m³/h, ou seja, 755 L/s. 

 

O acionamento dos conjuntos moto bomba se dá por sistema soft starter, vide a Figura 

145, permitindo uma partida suave dos CMBs, resultando em maior vida útil dos 

equipamentos e em economia nas despesas com energia elétrica.  

 

Figura 145: Acionamento dos CMBs – 7º Setor. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório elevado é composto de tubulação de 600 

mm de diâmetro e a distribuição para o 7º Setor realizada por adutora de 800 mm, 

sendo ambas as adutoras de aço. Esta unidade possui também uma rede adutora cuja 

função exclusiva é o atendimento da Universidade Federal Rural Amazônica – UFRA. 

 

O reservatório elevado tem formato de taça em concreto com capacidade de 

reservação de 1.000 m³ (Figura 146). 

 

 

 

 

 

 



 

214 

 

 
Figura 146: Reservatório Elevado – 7° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do 7° Setor é composta de aproximadamente 80 km de 

extensão, sendo: 

 

• Cimento Amianto – 2,1 km 

• PVC – 55,5 km 

• PVC DeF°F° - 9,1 km 

• Ferro Fundido – 13,3 km 

 

Para ampliar a oferta de água para o 7° Setor, foram instalados 3 novos poços, sendo 

um deles demonstrado na Figura 147. 

 

Figura 147: Novo Poço – 7° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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A água captada nos 3 poços será recalcada diretamente para uma nova estação de 

tratamento de água, a qual é composta de um aerador e 6 filtros de fluxo descendente, 

vide a Figura 148. Cada um dos filtros conta com medidor de nível para controle do 

sistema supervisório e será aplicado cloro gás ao final do processo de tratamento, 

antes da chegada da água ao reservatório apoiado, como pode ser visto na Figura 

149. 

 

Figura 148: ETA – 7° Setor. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 149: Medidor de Nível e Cloração – 7° Setor. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A unidade operacional do 7º Setor possui supervisório, onde é possível identificar o 

status dos poços, da ETA e das bombas de recalque, bem como o nível do 

reservatório e pressão de saída, vide a Figura 150, porém desprovido de automação 

para liga/desliga dos CMBs e modulação de vazão de recalque. 
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Figura 150: Supervisório – 7° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O sistema conta ainda com macromedição por meio de medidor ultrassônico, cujo 

secundário está mostrado na Figura 151, na adutora de chegada da ETA Bolonha e 

na saída do setor. 

 

Figura 151: Secundário do Macromedidor – 7° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não há CMB reserva. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Existência de cimento amianto na rede de distribuição. 
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• Inexistência de automação. 

 

5.2.17. Zona Central - 8° Setor 

 

A unidade operacional do 8° Setor de distribuição está localizada na Avenida Padre 

Eutíqueo, abrangendo parte dos bairros Condor, jurunas, Batista Campos e 

Cremação, conforme demonstra a Figura 152, fazendo limite com os setores 2°, 3°, 

4° e 6°, abastecendo aproximadamente 27.000 ligações. 
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Figura 152: Área de Influência do 8° Setor de Distribuição. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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A distribuição de água para o 8° Setor inicia com o reservatório apoiado de água, cuja 

capacidade de reservação é de 16.000 m³ (Figura 153), o qual recebe a água tratada 

da EAT Bolonha por meio de uma adutora em aço com diâmetro nominal de 800 mm.  

 

Figura 153: Reservatório Apoiado – 8° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada para o reservatório elevado por meio de 

três conjuntos moto bomba, o quais estão demonstrados na Figura 154, sendo que há 

espaço para 4 CMBs, porém um encontrava-se em manutenção. 

 

Figura 154: Elevatória de Água Tratada – 8º Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Os conjuntos moto bomba em operação são compostos de motores TOSHIBA com 

potência de 300 cv, rotação de 1170 rpm, enquanto as bombas tem capacidade de 
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recalcar até 1.892 m³/h a uma altura manométrica de 35,3 mca. 

 

Atualmente o sistema trabalha com dois CMBs em operação e mais um reserva, sendo 

que no período noturno, ocorre o funcionamento de apenas um CMB, de modo a 

reduzir a vazão de saída e diminuir o período de enchimento do reservatório apoiado. 

 

Somando-se a capacidade de recalque dos dois CMBs trabalhando simultaneamente, 

tem-se uma vazão máxima de recalque de 3.784 m³/h, ou seja, 1.050 L/s. 

 

O acionamento dos conjuntos moto bomba se dá por sistema de partida direta, vide a 

Figura 155, tecnologia já ultrapassada, que resulta em redução da vida útil dos 

equipamentos e elevadas despesas com energia elétrica.  

 

Figura 155: Acionamento dos CMBs – 8º Setor. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório elevado é composto de tubulação de 700 

mm de diâmetro e a distribuição para o 8º Setor realizada por adutora de 900 mm, 

sendo ambas as adutoras em material aço.  

 

O reservatório elevado tem formato octogonal em concreto com capacidade de 

reservação de 2.000 m³ (Figura 156). 
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Figura 156: Reservatório Elevado – 8° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do 8° Setor é composta de aproximadamente 154 km de 

extensão, sendo: 

 

• Cimento Amianto – 10,9 km 

• PVC – 108,2 km 

• PVC DeF°F° - 5,7 km 

• Ferro Fundido – 29,1 km 

• Aço – 0,04 

 

A estação de recalque possui supervisório, vide a Figura 157, onde é possível 

identificar o status da bomba, nível do reservatório e pressão de saída, porém 

desprovido de automação para liga/desliga dos CMBs e modulação de vazão de 

recalque. Nesta unidade operacional há também macromedição da chegada da 

adutora proveniente da EAT Bolonha, porém desprovido da vazão de distribuição. 

 

 

 

 

 

 

 



 

222 

 

Figura 157: Supervisório – 8° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não há CMB reserva. 

• Acionamento dos CMBs por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Existência de cimento amianto na rede de distribuição. 

• Inexistência de macromedição na saída para distribuição no setor. 

• Inexistência de automação. 

 

5.2.18. Zona Central - 9° Setor 

 

A unidade operacional do 9° Setor de distribuição está localizada na Travessa 

Angustura, abrangendo parte dos bairros Pedreira, Telégrafo, Sacramenta e Souza, 

conforme demonstra a Figura 158, fazendo limite com os setores 3°, 5°, 6°, 10°, 13° e 

14°, abastecendo aproximadamente 41.000 ligações. 

 

 

 

  



 

223 

 

Figura 158: Área de Influência do 9° Setor de Distribuição. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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A distribuição de água para o 9° Setor inicia com o reservatório apoiado de água, cuja 

capacidade de reservação é de 16.000 m³ (Figura 159), o qual recebe a água tratada 

da EAT Bolonha por meio de uma adutora em aço com diâmetro nominal de 1.000 

mm.  

 

Figura 159: Adutora de Chegada e Reservatório Apoiado – 9° Setor. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada para o reservatório elevado por meio de 

três CMBs, o quais estão demonstrados na Figura 160, sendo que há espaço para 4 

CMBs, porém um encontrava-se em manutenção. 

 

Figura 160: Elevatória de Água Tratada – 9º Setor. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Os conjuntos moto bomba em operação são compostos de motores TOSHIBA, 

instalados em 1987, com potência de 400 cv, rotação de 880 rpm e bombas 

Worthington, instaladas em 1990, com capacidade de recalcar até 2.426 m³/h a uma 

altura manométrica de 34 mca. 
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Somando-se a capacidade de recalque dos três CMBs trabalhando simultaneamente, 

tem-se uma vazão máxima de recalque de 7.278 m³/h, ou seja, 2.020 L/s. 

 

O acionamento dos conjuntos moto bomba se dá por sistema de partida direta, vide a 

Figura 161, tecnologia já ultrapassada, que resulta em redução da vida útil dos 

equipamentos e elevadas despesas com energia elétrica.  

 

Figura 161: Acionamento dos CMBs – 9º Setor. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório elevado é composto de tubulação de 1.200 

mm de diâmetro (Figura 162) e a distribuição para o 9º Setor realizada por adutora de 

mesmo diâmetro, sendo ambas as adutoras em aço.  
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Figura 162: Barrilete de Recalque – 9º Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O reservatório elevado tem formato octogonal em concreto com capacidade de 

reservação de 2.000 m³ (Figura 163). 

 

Figura 163: Reservatório Elevado – 9° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do 9° Setor é composta de aproximadamente 240 km de 

extensão, sendo: 

 

• Cimento Amianto – 18,1 km 

• PVC – 168,2 km 

• PVC DeF°F° - 24 km 

• Ferro Fundido – 30,4 km 
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A estação de recalque possui supervisório, vide a Figura 164, onde é possível 

identificar o status da bomba, nível do reservatório e pressão de saída, porém 

desprovido de automação para liga/desliga dos CMBs e modulação de vazão de 

recalque.  

 

Figura 164: Supervisório – 9° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não há CMB reserva. 

• Acionamento dos CMBs por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Existência de cimento amianto na rede de distribuição. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de automação. 

 

5.2.19. Zona Central - 12° Setor (C1) 

 

A unidade operacional do 12° Setor (C1) de distribuição está localizada à Rua 

Maravalho Belo, abrangendo parte dos bairros Marambaia e Castanheira, conforme 

demonstra a Figura 165, fazendo limite com os setores 13° e 14°, abastecendo 

aproximadamente 2.200 ligações. 
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Figura 165: Área de Influência do 12° Setor de Distribuição. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O setor é composto de apenas um reservatório elevado com capacidade de 

reservação de 770 m³, vide a Figura 166. No entanto, este reservatório encontra-se 

abandonado, sendo o setor atualmente abastecido diretamente pela EAT Bolonha por 

uma adutora de 250 mm em material PVC DeF°F°. 

 

Figura 166: Reservatório Abandonado – 12° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do 12° Setor é composta de aproximadamente 24 km de 

extensão, sendo: 

 

• Cimento Amianto – 0,7 km 

• PVC – 15,3 km 

• PVC DeF°F° - 7,8 km 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Estrutura em completo estado de abandono. 

• Inexistência de macromedição no setor. 

• Existência de rede de distribuição em cimento amianto. 
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5.2.20. Zona Central - 13° Setor (C2) 

 

A unidade operacional do 13° Setor (C2) de distribuição está localizada à Avenida 

Almirante Barroso, abrangendo parte dos bairros Marambaia, Castanheira e Souza, 

conforme demonstra a Figura 167, fazendo limite com os setores 12°, 14° e município 

de Ananindeua, abastecendo aproximadamente 4.000 ligações. 
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Figura 167: Área de Influência do 13° Setor de Distribuição. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O setor é composto de apenas dois reservatórios elevados com capacidade de 

reservação de 770 m³ cada, vide a Figura 168, sendo abastecidos pela EAT Bolonha 

por meio de duas adutoras em aço com diâmetro de 250 mm e 300 mm, enquanto a 

distribuição se dá por uma adutora também em aço de 400 mm de diâmetro. O 

reservatório já se encontra em estado de conservação deteriorado, necessitando de 

melhorias estruturais. 

 

Figura 168: Reservatórios – 13° Setor. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do 13° Setor é composta de aproximadamente 50 km de 

extensão, sendo: 

 

• Cimento Amianto – 1 km 

• PVC – 40,1 km 

• PVC DeF°F° – 9 km 

• Ferro Fundido – 0,3 km 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Estrutura em completo estado de abandono. 

• Inexistência de macromedição no setor. 

• Existência de rede de distribuição em cimento amianto. 
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5.2.21. Zona Central - 14° Setor (C3) 

 

A unidade operacional do 14° Setor (C3) de distribuição está localizada à Rua da Mata, 

abrangendo parte dos bairros Marambaia e Souza, conforme demonstra a Figura 169, 

fazendo limite com os setores 9°, 10°, 12° e 13°, abastecendo aproximadamente 

20.000 ligações. 
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Figura 169: Área de Influência do 14° Setor de Distribuição. 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O setor é composto de apenas dois reservatórios elevados inoperantes com 

capacidade de reservação de 770 m³ cada, vide a Figura 170, sendo o setor 

atualmente abastecido em marcha pela EAT Bolonha. O reservatório já se encontra 

em estado de conservação deteriorado, necessitando de melhorias estruturais caso 

venha a ser novamente utilizado na operação. 

 

Figura 170: Reservatórios – 14° Setor. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do 14° Setor é composta de aproximadamente 79 km de 

extensão, sendo: 

 

• Cimento Amianto – 2,4 km 

• PVC – 63,3 km 

• PVC DeF°F° – 11,8 km 

• Ferro Fundido – 1,8 km 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Estrutura em completo estado de abandono. 

• Inexistência de macromedição no setor. 

• Existência de rede de distribuição em cimento amianto. 
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5.3. SISTEMAS ISOLADOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO  

 

Os sistemas apresentados a seguir são independentes entre si, não havendo na 

maioria dos casos, conexão física entre os sistemas e não havendo qualquer conexão 

com o sistema de tratamento integrado composto pelas ETAs Bolonha, São Brás e 5° 

Setor. 

 

Portanto, os sistemas apresentados foram divididos de acordo com a interligação 

entre os poços, os reservatórios e suas respectivas áreas de influência direta, não 

significando que um determinado reservatório interligado a um poço, não possa 

auxiliar no abastecimento de outro setor por meio de manobras na operação. 

 

5.3.1. Zona de Expansão – 10° Setor (CDP) 

 

A unidade operacional do 10° Setor de distribuição, também denominada CDP, está 

localizada na Rua We 3, abrangendo parte dos bairros Miramar, Barreiro, 

Maracangalha e Val-de-Cães, conforme demonstra a Figura 171, abastecendo 

aproximadamente 14.000 ligações. 
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Figura 171: Área de Influência do 10° Setor de Distribuição. 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do 10º Setor é composto de quatro poços profundos, sendo 

três poços instalados no terreno da COSANPA e um instalado na praça ao lado. O 

poço P1 (Figura 172) é acionado por sistema soft starter e os poços P4, P5 e P6 

acionados por partida direta (Figura 173). 

 

Figura 172: Poço P1 do 10º Setor. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 173: Poço do 10º Setor Acionado por Partida Direta. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Os 4 poços profundos fazem a captação do aquífero Pirabas e possuem as seguintes 

características demonstradas no Quadro 38. 
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Quadro 38: Características dos Poços do 10º Setor. 

Nome Profundidade Diâmetro (pol) Vazão (m³/h) 

P1 257,91 m Ø 36”,24” e 17 ½” 200 

P4 273,50m Ø 12 ¼”, 17 ½”, 20” e 30” 342 

P5 271 m  Ø24”, 20”, 17 ½”, 12 ¼” 192 

P6 272,57 Ø24”, 20”, 17 ½”, 12 ¼” 267 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Dos poços, a água é direcionada diretamente ao sistema de reservação (Figura 174), 

composto de um reservatório apoiado com capacidade de reservação de 4.200 m³ e 

um elevado com volume de 1.200 m³. Importante destacar que o reservatório elevado 

se encontra fora de operação pelo fato de a produção no setor não ser suficiente para 

atender a demanda de água da população por ele abastecida.  

 

Figura 174: Reservatórios do 10° Setor de Distribuição. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada diretamente para a rede de distribuição 

por meio de uma estação elevatória com de três conjuntos moto bomba (Figura 175). 

Os CMBs são compostos de motor WEG com potência de 150 cv e rotação de 1770 

rpm e bombas KSB Meganorm com capacidade de recalque de até 400 m³/h a uma 

altura manométrica de 35 mca. 
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Figura 175: EAT do 10º Setor de Distribuição. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Somando-se a capacidade de recalque dos três CMBs trabalhando simultaneamente, 

tem-se uma vazão máxima de recalque de 1.200 m³/h, ou seja, 333 L/s. 

 

A vazão captada pelos poços é atualmente insuficiente para suprir a demanda de água 

da população do setor, ocorrendo diariamente intermitência no sistema no período 

entre 13 hs e 17 hs, bem como no período de 23 hs às 05 hs. Para resolver a 

problemática da intermitência, a COSANPA está perfurando um novo poço para 

aumentar a vazão de captação de água. 

 

O acionamento dos conjuntos moto bomba se dá por sistema de partida direta, vide a 

Figura 176, tecnologia já ultrapassada, que resulta em redução da vida útil dos 

equipamentos e elevadas despesas com energia elétrica.  
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Figura 176: Acionamento dos CMBs – 10º Setor. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório elevado é composto de tubulação de 500 

mm de diâmetro (Figura 177) e a distribuição para o 10º Setor realizada por adutora 

de 600 mm, sendo ambas as adutoras em ferro fundido.  

 

A rede de distribuição do 10° Setor é composta de aproximadamente 76 km de 

extensão, sendo: 

 

• PVC –7,3 km 

• PVC DeF°F° - 61,1 km 

• Ferro Fundido – 7,5 km 

 

A estação de recalque possui supervisório, vide a Figura 177, onde é possível 

identificar o status da bomba, nível do reservatório e pressão de saída, porém 

desprovido de automação para liga/desliga dos CMBs e modulação de vazão de 

recalque.  
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Figura 177: Supervisório – 10° Setor. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Segundo informações do comitê executivo, ocorre um tratamento por meio de 

desinfecção. No entanto, tal sistema apresenta-se totalmente ineficiente ou 

inoperante, visto que mais de 80% das amostras de cloro apresentaram não 

conformidade, como mostrado a seguir. 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, foram realizadas análises na saída 

do reservatório e na rede de distribuição. Segundo a AMAE, observou-se o não 

cumprimento do plano de amostragem, além da ausência dos resultados das análises 

de alguns parâmetros sem a devida justificativa para alguns meses. No Quadro 39 

são apresentados os resultados de conformidade obtidos de 12 meses, a partir de 

agosto de 2018 a julho de 2019. 

 

Quadro 39: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema CDP - 
Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 1 0 12 3 12 4 12 12 0 0 0 0 

set/18 1 0 12 0 12 2 12 2 0 0 0 0 

out/18 1 0 12 1 12 4 12 0 0 0 0 0 

nov/18 1 0 12 1 12 6 12 12 0 0 0 0 

dez/18 1 0 12 1 12 8 12 12 0 0 0 0 

jan/19 1 0 12 3 12 12 12 12 0 0 0 0 

fev/19 1 0 12 2 12 8 12 12 0 0 0 0 

mar/19 1 0 12 2 12 6 12 12 0 0 0 0 
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Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

abr/19 1 0 12 1 12 10 12 12 0 0 0 0 

mai/19 1 0 10 1 10 1 10 10 0 0 0 0 

jun/19 1 0 12 0 12 9 12 12 0 0 0 0 

jul/19 1 0 12 5 12 9 12 12 0 0 0 0 

TOTAL 12 0 142 20 142 79 142 120 0 0 0 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Conforme Quadro 40 e Figura 178, a maioria dos parâmetros apresentaram análises 

em não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da 

Saúde, com exceção do pH. Observa-se também que não foram realizadas análises 

de coliformes totais e fecais ao longo de todo o período em questão.  

 

O cloro foi o parâmetro que atingiu o maior número de análises em não conformidade, 

seguido da turbidez, representando respectivamente 84,51% e 55,63% do total de 

análises realizadas para cada parâmetro. Observa-se que para o cloro, em dez dos 

doze meses analisados tiveram 100% de análises fora do padrão.  Para a turbidez, o 

período que apresentou maiores percentuais de não conformidade foi janeiro de 2019 

com 100% das análises com não conformidade.  

 

Para a cor aparente, 14% das análises para esse parâmetro apresentaram não 

conformidade, sendo que o período julho de 2019 foi o de resultado mais crítico. 

 

Quadro 40: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pelo Sistema CDP. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 0,00 25,00 33,33 100,00 - - 

set/18 0,00 0,00 16,67 16,67 - - 

out/18 0,00 8,33 33,33 0,00 - - 

nov/18 0,00 8,33 50,00 100,00 - - 

dez/18 0,00 8,33 66,67 100,00 - - 

jan/19 0,00 25,00 100,00 100,00 - - 

fev/19 0,00 16,67 66,67 100,00 - - 

mar/19 0,00 16,67 50,00 100,00 - - 

abr/19 0,00 8,33 83,33 100,00 - - 

mai/19 0,00 10,00 10,00 100,00 - - 



 

244 

 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

jun/19 0,00 0,00 75,00 100,00 - - 

jul/19 0,00 41,67 75,00 100,00 - - 

TOTAL 0,00 14,08 55,63 84,51 - - 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Figura 178: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
CDP, para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico dos poços. 

• Vazão captada insuficiente para supri a demanda do setor. 

• Não há CMB reserva na elevatória de água tratada. 

• Acionamento de três poços e dos CMBs da elevatória por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de automação. 
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5.3.2. Zona de Expansão – Setor Benguí 

 

A unidade operacional do Setor de distribuição Benguí, está localizada na Passagem 

Santo Antônio, abrangendo parte dos bairros Benguí, São Clemente, Parque Verde e 

Mangueirão, conforme demonstra a Figura 179, abastecendo aproximadamente 

10.500 ligações. Em situações emergenciais de abastecimento, o setor Benguí pode 

também auxiliar no abastecimento do setor Panorama XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

246 

 

Figura 179: Área de Influência do Setor Beguí. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do Setor Benguí é composto de três poços profundos, sendo 

os poços P2 e P3 instalados no terreno da base da Unidade de Negócios Augusto 

Montenegro – UNAM (Figura 180) e o poço P5 (Figura 181) instalado em outro terreno 

localizado na mesma rua.  

 

Figura 180: Poços P2 e P3 do Setor Benguí. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 181: Poço P5 do Setor Benguí. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Os três poços profundos fazem a captação do aquífero Pirabas e possuem as 

seguintes características demonstradas no Quadro 41. 

 

Quadro 41: Características dos Poços do Setor Benguí. 

Nome 
Profundidade do Poço 

e da Bomba (m) 
Diâmetro (pol) Vazão (m³/h) 

P2 270 e 60 12” camisa / 6” coluna edutora 195 

P3 270 e 60 12” camisa / 6” coluna edutora 193 

P5 270 e 60  12” camisa / 6” coluna edutora 156 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 
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Dos poços, a água é direcionada diretamente ao sistema de reservação (Figura 182), 

composto de um reservatório elevado com volume de 600 m³ e um apoiado na base 

do elevado com capacidade de reservação de 350 m³, onde é realizada a cloração 

com a aplicação de pastilhas de cloropast. 

 

Figura 182: Reservatórios do Setor de Distribuição Benguí. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada diretamente para o reservatório elevado 

por meio de uma estação elevatória com três conjuntos moto bomba (Figura 183), 

sendo dois operando e um reserva. Segundo informações do comitê executivo “existe 

uma incapacidade no abastecimento do reservatório elevado, que possui 600 m³, 

sendo que o RAP possui capacidade inferior, que corresponde a apenas 350 m³”. Os 

CMBs são compostos de motor WEG com potência de 60 cv e rotação de 1775 rpm e 

bombas KSB Meganorm com capacidade de recalque de até 377 m³/h a uma altura 

manométrica de 34,3 mca.  
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Figura 183: EAT do Setor de Distribuição Benguí. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

Somando-se a capacidade de recalque dos dois CMBs trabalhando simultaneamente, 

tem-se uma vazão máxima de recalque de 754 m³/h, ou seja, 209 L/s. 

 

O acionamento dos poços e dos conjuntos moto bomba se dá por sistema de partida 

direta, vide a Figura 184, tecnologia já ultrapassada, que resulta em redução da vida 

útil dos equipamentos e maiores despesas com energia elétrica.  

 

Figura 184: Acionamento dos Poços e CMBs –Setor Benguí. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Como pode ser verificado nas imagens acima, os conjuntos moto bomba do recalque 

ficam expostos a intempéries, a capacidade de conservação dos equipamentos e 

consequentemente reduzindo a vida útil. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório elevado é composto de duas tubulações de 

200 mm em aço e uma de 300 mm de diâmetro em PVD DeFºFº, enquanto a 

distribuição para o Setor Benguí é realizada por adutora de 350 mm de diâmetro em 
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aço. 

 

A rede de distribuição do Setor Benguí é composta de aproximadamente 53 km de 

extensão, sendo: 

 

• PVC – 40,1 km 

• PVC DeF°F° - 12,2 km 

• Ferro Fundido – 0,5 km 
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A unidade operacional possui supervisório, vide a Figura 185, onde é possível 

identificar o status da bomba, nível do reservatório e pressão de saída, porém 

desprovido de automação para liga/desliga dos CMBs e modulação de vazão de 

recalque. Como o setor Benguí é base da UNAM, neste supervisório, é possível 

supervisionar também alguns sistemas pertencentes à UNAM que estão com 

telemetria instalada. 

 

Figura 185: Supervisório – Setor Benguí. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, foram realizadas análises na saída 

do reservatório e na rede de distribuição. Segundo a AMAE, observou-se o não 

cumprimento do plano de amostragem, além da ausência dos resultados das análises 

de alguns parâmetros sem a devida justificativa para alguns meses. No Quadro 42 

são apresentados os resultados de conformidade obtidos de 12 meses, a partir de 

agosto de 2018 a julho de 2019. 
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Quadro 42: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema Benguí - 
Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 1 0 6 1 6 2 6 6 0 0 0 0 

set/18 1 0 6 2 6 5 6 3 0 0 0 0 

out/18 0 0 6 0 6 2 6 1 4 1 4 0 

nov/18 0 0 6 5 6 6 6 6 0 0 0 0 

dez/18 0 0 6 2 6 5 6 1 5 0 5 0 

jan/19 1 0 6 1 6 4 6 6 0 0 0 0 

fev/19 1 0 5 5 5 5 5 4 0 0 0 0 

mar/19 1 0 6 5 6 5 6 6 0 0 0 0 

abr/19 1 0 6 1 6 3 6 6 0 0 0 0 

mai/19 1 0 6 0 6 1 6 2 0 0 0 0 

jun/19 1 0 6 4 6 5 6 5 1 0 1 0 

jul/19 0 0 6 5 6 5 6 6 0 0 0 0 

TOTAL 8 0 71 31 71 48 71 52 10 1 10 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Conforme Quadro 43 e Figura 186, a maioria dos parâmetros apresentaram análises 

em não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da 

Saúde, com exceção do pH e E.Coli. Observa-se que houve presença de coliformes 

totais em uma análise, mais especificamente no mês de outubro de 2018.  

 

O cloro foi o parâmetro que atingiu o maior número de análises em não conformidade, 

em seguida da turbidez, representando cerca de 73% e 68% do total de análises 

realizadas para cada parâmetro, respectivamente. Observa-se que para o cloro 

metade dos meses analisados tiveram 100% de análises fora do padrão.  Para a 

turbidez, o período que apresentou maiores percentuais de não conformidade foi de 

novembro a março de 2019.  

 

Para a cor aparente, cerca de 44% das análises para esse parâmetro apresentaram 

não conformidade, sendo que o período de fevereiro a março de 2019 apresentou o 

maior percentual de não atendimento. 
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Quadro 43: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pelo Sistema Benguí. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 0,00 16,67 33,33 100,00 - - 

set/18 0,00 33,33 83,33 50,00 - - 

out/18 - 0,00 33,33 16,67 25,00 0,00 

nov/18 - 83,33 100,00 100,00 - - 

dez/18 - 33,33 83,33 16,67 0,00 0,00 

jan/19 0,00 16,67 66,67 100,00 - - 

fev/19 0,00 100,00 100,00 80,00 - - 

mar/19 0,00 83,33 83,33 100,00 - - 

abr/19 0,00 16,67 50,00 100,00 - - 

mai/19 0,00 0,00 16,67 33,33 - - 

jun/19 0,00 66,67 83,33 83,33 0,00 0,00 

jul/19 - 83,33 83,33 100,00 - - 

TOTAL 0,00 43,66 67,61 73,24 10,00 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Figura 186: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Benguí, para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico dos poços. 

• Acionamento de três poços e dos CMBs da elevatória por partida direta. 
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• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de automação. 

 

5.3.3. Zona de Expansão – Setor Catalina 

 

A unidade operacional do Setor de distribuição Catalina, está localizada na Avenida 

Major Aviador Seda, abrangendo parte do bairro Mangueirão, conforme demonstra a 

Figura 187, abastecendo aproximadamente 2.000 ligações. 
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Figura 187: Área de Influência do Setor Catalina. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do Setor Catalina é composto de dois poços profundos, sendo 

um apenas perfurado e outro em operação, o qual fica localizado em terreno ao lado 

e sem qualquer tipo de proteção, como mostra a Figura 188. O outro poço, segundo 

informações obtidas durante a visita técnica (agosto/2019), fica localizado no mesmo 

terreno do recalque, porém não foi possível encontrar, devido à não realização de 

serviço de capina, como pode ser visto na Figura 189. 

 

Figura 188: Poço do Setor Catalina em Terreno Externo. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 189: Área do Poço no Terreno do Setor Catalina. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A captação é realizada no aquífero Pirabas, sendo o poço cadastrado com 

profundidade de 270 metros, diâmetro de 12” camisa / 6” coluna edutora e vazão de 

captação de 151 m³/h. 
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Do poço, a água é direcionada diretamente ao reservatório apoiado (Figura 190), com 

capacidade de reservação de 54 m³.  

 

Figura 190: Reservatório do Setor de Distribuição Catalina. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada diretamente para a rede de distribuição 

por meio de uma estação elevatória com dois conjuntos moto bomba (Figura 191), 

sendo dois operando e sem equipamento reserva. Os CMBs são compostos de motor 

WEG com potência de 15 cv e rotação de 1775 rpm e bombas Thebe com capacidade 

de recalque desconhecida. 

 

Figura 191: EAT do Setor de Distribuição Catalina. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço e dos conjuntos moto bomba se dá por sistema de partida 
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direta, vide a Figura 192, tecnologia já ultrapassada, que resulta em redução da vida 

útil dos equipamentos e elevadas despesas com energia elétrica.  

 

Figura 192: Acionamento dos Poços e CMBs –Setor Catalina. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A distribuição para o Setor Catalina é realizada por adutora de 150 mm de diâmetro 

em ferro fundido. Já a rede de distribuição do setor é composta de aproximadamente 

18 km de extensão, sendo: 

 

• PVC – 16,5 km 

• PVC DeF°F° - 1,5 km 

 

O sistema é desprovido de telemetria, não sendo possível identificar o status do poço, 

nível do reservatório e pressão de saída em tempo real. 

 

Segundo informações repassadas pelo comitê executivo, o setor possui um sistema 

de desinfecção por meio de cloradores, os quais estão apresentados na Figura 193. 
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Figura 193: Sistema de Desinfecção do Setor Catalina. 

   
Fonte: AMAE. 

 

Apesar da existência do referido sistema, é importante salientar que o mesmo se 

apresenta totalmente ineficiente ou inoperante, como mostram as análises de 

qualidade da água a seguir. 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, foram realizadas análises na saída 

do reservatório e na rede de distribuição. Segundo a AMAE, observou-se o não 

cumprimento do plano de amostragem, além da ausência dos resultados das análises 

de alguns parâmetros sem a devida justificativa para alguns meses. No Quadro 44 

são apresentados os resultados de conformidade obtidos de 12 meses, a partir de 

agosto de 2018 a julho de 2019. 

 

Quadro 44: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema Catalina - 
Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 1 0 5 0 5 2 5 5 0 0 0 0 

set/18 0 0 6 3 6 3 6 6 0 0 0 0 

out/18 0 0 6 0 6 3 6 6 0 0 0 0 

nov/18 0 0 6 3 6 3 6 6 0 0 0 0 

dez/18 0 0 6 1 6 1 6 6 0 0 0 0 

jan/19 0 0 6 1 6 3 6 6 0 0 0 0 

fev/19 0 0 5 1 5 0 5 5 0 0 0 0 

mar/19 0 0 6 1 6 1 6 6 0 0 0 0 

abr/19 0 0 6 0 6 1 6 1 0 0 0 0 

mai/19 0 0 6 1 6 2 6 6 0 0 0 0 

jun/19 0 0 6 0 6 0 6 6 0 0 0 0 

jul/19 0 0 6 2 6 2 6 6 0 0 0 0 

TOTAL 1 0 70 13 70 21 70 65 0 0 0 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 
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Conforme Quadro 45 e Figura 194, os parâmetros cor aparente, turbidez e cloro 

apresentaram análises em não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 

do Ministério da Saúde. Observa-se que não foram realizadas análises para 

coliformes totais e E. Coli. 

 

O cloro foi o parâmetro que atingiu o maior número de análises em não conformidade, 

com 93% do total de análises realizadas para esse parâmetro. A maioria dos meses 

do período analisado tiveram 100% de análises em não conformidade, com exceção 

do mês de abril de 2019 que apresentou apenas 1 análise fora do padrão. 

 

Para a turbidez, cerca de 30% das análises não estiveram em conformidade, sendo o 

período de agosto a novembro de 2018 com os maiores percentuais de não 

atendimento. Para a cor aparente, cerca de 19% esteve fora do padrão sendo os 

meses de novembro de 2018 e fevereiro de 2019 os que apresentaram maiores 

percentuais de não atendimento. Já para o pH, apenas uma amostragem foi feita no 

período analisado, sendo em agosto de 2018, o qual não esteve fora do padrão. 

 

Quadro 45: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pelo Sistema Catalina. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 0,00 0,00 40,00 100,00 - - 

set/18 - 50,00 50,00 100,00 - - 

out/18 - 0,00 50,00 100,00 - - 

nov/18 - 50,00 50,00 100,00 - - 

dez/18 - 16,67 16,67 100,00 - - 

jan/19 - 16,67 50,00 100,00 - - 

fev/19 - 20,00 0,00 100,00 - - 

mar/19 - 16,67 16,67 100,00 - - 

abr/19 - 0,00 16,67 16,67 - - 

mai/19 - 16,67 33,33 100,00 - - 

jun/19 - 0,00 0,00 100,00 - - 

jul/19 - 33,33 33,33 100,00 - - 

TOTAL 0,00 18,57 30,00 92,86 - - 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 
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Figura 194: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Catalina, para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Não realização do processo de tratamento por cloração. 

• Poço localizado em área desprotegida. 

• Descuido com o terreno, não sendo realizada capina rotineira. 

• Péssimo estado de conservação do abrigo e dos conjuntos moto bomba. 

• Pouca reservação para o atendimento das demandas do setor. 

• Acionamento dos poços e dos CMBs da elevatória por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 
5.3.4. Zona de Expansão – Setor Pratinha 

 

A unidade operacional do Setor de distribuição Pratinha está localizada à Rodovia 

Arthur Bernardes, abrangendo parte dos bairros Val-de-Cães e Pratinha, conforme 

demonstra a Figura 195, abastecendo aproximadamente 1.600 ligações. 
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Figura 195: Área de Influência do Setor Pratinha. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O setor é composto de apenas um poço com profundidade de 270 metros e 

capacidade de recalque de 126 m³/h, vide a Figura 196, o qual encontrava-se 

desativado por ter puxado sedimento durante a visita técnica (agosto/2019), estando 

em fase de diagnóstico para definição de recuperação da unidade ou da perfuração 

de novo poço para atendimento do setor. Enquanto não há uma definição sobre o 

problema, o setor está sendo abastecido provisoriamente pelo sistema de distribuição 

Pratinha I. 

 

Figura 196: Poço Desativado – Setor Pratinha. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Pratinha é composta de aproximadamente 12 km de 

extensão, sendo: 

 

• PVC – 9,9 km 

• PVC DeF°F° - 1,9 km 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, foram realizadas análises na saída 

do reservatório e na rede de distribuição. Segundo a AMAE, observou-se o não 

cumprimento do plano de amostragem, além da ausência dos resultados das análises 

de alguns parâmetros sem a devida justificativa para alguns meses. No Quadro 46 

são apresentados os resultados de conformidade obtidos de 12 meses, a partir de 

agosto de 2018 a julho de 2019. 
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Quadro 46: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema Pratinha - 
Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 0 0 6 1 6 1 6 6 0 0 0 0 

set/18 0 0 6 0 6 0 6 5 0 0 0 0 

out/18 1 0 7 0 7 0 7 7 1 0 1 0 

nov/18 0 0 6 0 6 0 6 5 1 0 1 0 

dez/18 0 0 6 0 6 0 6 6 0 0 0 0 

jan/19 0 0 6 0 6 0 6 6 0 0 0 0 

fev/19 0 0 6 1 6 1 6 2 0 0 0 0 

mar/19 0 0 6 0 6 0 6 6 0 0 0 0 

abr/19 0 0 6 0 6 0 6 6 0 0 0 0 

mai/19 0 0 6 0 6 0 6 6 0 0 0 0 

jun/19 0 0 6 0 6 2 6 6 0 0 0 0 

jul/19 Não foram realizadas coletas  

TOTAL 1 0 67 2 67 4 67 61 2 0 2 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Conforme Quadro 47 e Figura 197, os parâmetros cor aparente, turbidez e cloro 

apresentaram análises em não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 

do Ministério da Saúde. Os parâmetros pH, coliformes totais e E. Coli atenderam os 

índices do plano de amostragem. 

 

O cloro foi o parâmetro que atingiu o maior percentual de análises em não 

conformidade, correspondendo a 91% do total de análises realizadas para esse 

parâmetro. Observa-se que dos onze meses analisados, apenas três não atingiram 

100% das análises fora do padrão, sendo: setembro e novembro de 2018 (ambos com 

83%) e fevereiro de 2019 (33%). 

 

Para a turbidez, aproximadamente 6% das análises estiveram fora do padrão, sendo 

que junho de 2019 foi o de maior percentual de não atendimento, com 33%. Para a 

cor aparente, apenas 3% do total de análises realizadas nesse parâmetro estiveram 

em não conformidade, resultados correspondentes aos meses de agosto de 2018 e 

fevereiro de 2019. 
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Quadro 47: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pelo Sistema Pratinha. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 - 16,67 16,67 100,00 - - 

set/18 - 0,00 0,00 83,33 - - 

out/18 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

nov/18 - 0,00 0,00 83,33 - - 

dez/18 - 0,00 0,00 100,00 - - 

jan/19 - 0,00 0,00 100,00 - - 

fev/19 - 16,67 16,67 33,33 - - 

mar/19 - 0,00 0,00 100,00 - - 

abr/19 - 0,00 0,00 100,00 - - 

mai/19 - 0,00 0,00 100,00 - - 

jun/19 - 0,00 33,33 100,00 - - 

jul/19 - - - - - - 

TOTAL 0,00 2,99 5,97 91,04 0,00 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Figura 197: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Pratinha, para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Poço desativado por problema operacional. 
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• Inexistência de reservação no setor. 

• Inexistência de macromedição no setor. 

 

5.3.5. Zona de Expansão – Setor Pratinha I 

 

A unidade operacional do setor Pratinha I, está localizada na Rua Profeta Jeremias, 

abrangendo parte do bairro Pratinha, conforme demonstra a Figura 198, atendendo 

aproximadamente 1.700 ligações. 
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Figura 198: Área de Influência do Setor Pratinha I. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do setor Pratinha I é composto de um poço profundo (Figura 

199) com captação de aproximadamente 150 m³/h, cujas características de potência 

e altura manométrica são desconhecidas. O diâmetro do barrilete de recalque é de 

250 mm em PVC DeF°F° e a profundidade do poço é de 250 metros, cuja captação é 

realizada no aquífero Pirabas. Durante a visita técnica não foi identificado o processo 

de cloração da água para distribuição. 

 

Figura 199: Poço do Setor Pratinha I. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço se dá por sistema de partida direta, vide a Figura 200, 

tecnologia pouco eficiente, que resulta em redução da vida útil do equipamento e 

maiores despesas com energia elétrica.  

 

Figura 200: Acionamento do Poço do Setor Pratinha I. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Do poço, a água é direcionada para o reservatório elevado, cuja capacidade de 

reservação é de 500 m³, sendo então distribuído por gravidade por rede com diâmetro 

de 250 mm em PVC DeF°F°. Na Figura 200 pode-se visualizar o reservatório elevado, 

o qual encontra-se em razoável estado de conservação, necessitando de melhorias 

estruturais e pintura. 

 

Figura 201: Reservatório Elevado do Setor Pratinha I. 

     
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Pratinha I é composta de aproximadamente 15 km de 

extensão, cujas características são desconhecidas pela COSANPA por falta de 

cadastro técnico. 

 

O sistema é desprovido de telemetria, não sendo possível identificar o status do poço, 

nível do reservatório e pressão de saída em tempo real. 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, observa-se uma ausência de 

resultados de análises em onze dos doze meses analisados, havendo monitoramento 

somente no mês de outubro de 2018, no qual houve análise em não conformidade 

para os parâmetros cloro e coliformes totais, conforme demonstrado no Quadro 48. 
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Quadro 48: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema Pratinha l 
- Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 
Ausência resultados de análises nos relatórios 

set/18 

out/18 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

nov/18 

Ausência de resultados de análises nos relatórios 

dez/18 

jan/19 

fev/19 

mar/19 

abr/19 

mai/19 

jun/19 

jul/19 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não realização das análises de qualidade da água conforme exigência da 

Portaria de Consolidação n° 05/17. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Necessidade de melhoria na estrutura e pintura do reservatório. 

• Não realização do processo de tratamento por cloração. 

• Acionamento do poço por sistema de partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

5.3.6. Zona de Expansão – Setor Pratinha II 

 

A unidade operacional do setor Pratinha II, está localizada na Rua Bandeirante, 

abrangendo parte dos bairros Pratinha, São Clemente e Tapanã, conforme demonstra 

a Figura 202, atendendo aproximadamente 500 ligações. 
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Figura 202: Área de Influência do Setor Pratinha II. 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do setor Pratinha II é composto de um poço profundo (Figura 

203) com potência de 95 cv e captação de aproximadamente 200 m³/h a uma altura 

manométrica de 80 mca. O diâmetro do barrilete de recalque de 250 mm em ferro 

fundido e profundidade do poço de 270 metros, cuja captação é realizada no aquífero 

Pirabas. Não foi identificado tratamento de desinfecção da água para a distribuição. 

 

Figura 203: Poço do Setor Pratinha II. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço se dá por sistema de partida direta, tecnologia já 

ultrapassada, que resulta em redução da vida útil do equipamento e elevadas 

despesas com energia elétrica.  

 

Do poço, a água é direcionada diretamente para a rede de distribuição, estando o 

reservatório elevado com capacidade de 470 m³ desativado (Figura 204).  
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Figura 204: Reservatório Elevado do Setor Pratinha II. 

     
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Pratinha II é composta de aproximadamente 25 km de 

extensão, cujas características são desconhecidas. 

 

A unidade operacional possui supervisório, onde é possível identificar o status do 

poço, nível do reservatório e pressão de saída, porém desprovido de automação para 

liga/desliga dos CMBs e modulação de vazão de recalque.  

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, observa-se uma ausência de 

resultados de análises em onze dos doze meses analisados, havendo monitoramento 

somente no mês de outubro de 2018, no qual houve análise em não conformidade 

para os parâmetros cloro e coliformes totais, conforme demonstrado no Quadro 49. 
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Quadro 49: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema Pratinha 
lI - Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 
Ausência resultados de análises nos relatórios 

set/18 

out/18 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

nov/18 

Ausência de resultados de análises nos relatórios 

dez/18 

jan/19 

fev/19 

mar/19 

abr/19 

mai/19 

jun/19 

jul/19 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não realização das análises de qualidade da água conforme exigência da 

Portaria de Consolidação n° 05/17. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Reservatório não utilizado para auxiliar na distribuição. 

• Acionamento do poço por sistema de partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de automação. 

 

5.3.7. Zona de Expansão – Setor Cordeiro de Farias 

 

A unidade operacional do Setor de distribuição Cordeiro de Farias, está localizada na 

Alameda Anastácia, abrangendo parte dos bairros Tapanã e Parque Verde, conforme 

demonstra a Figura 205, abastecendo aproximadamente 6.500 ligações. 
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Figura 205: Área de Influência do Setor Cordeiro de Farias. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do Setor Cordeiro de Farias é composto de três poços 

profundos, sendo os poços P6 e P4 demonstrados nas Figuras 206 e 207, 

respectivamente.  

 

Figura 206: Poço P6 do Setor Cordeiro de Farias. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 207: Poço P4 do Setor Cordeiro de Farias. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Os três poços profundos fazem a captação do aquífero Pirabas e possuem as 

seguintes características demonstradas no Quadro 50. 
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Quadro 50: Características dos Poços do Setor Cordeiro de Farias. 

Nome Profundidade do Poço (m) Diâmetro (pol) Vazão (m³/h) 

P4 270 12” camisa / 6” coluna edutora 130 

P6 270 12” camisa / 6” coluna edutora 230 

P7 270 12” camisa / Kit 220 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Conforme informações levantadas durante a visita técnica, o poço P4 recebe 

aplicação de cloro por pastilha e encaminha a água clorada diretamente para a rede 

de distribuição. Já os poços P6 e P7 direcionam para a estação de tratamento de 

água, cujo objetivo é a redução do teor de ferro para a distribuição. A ETA é composta 

de um aerador e quatro filtros, conforme demonstrado na Figura 208. 

 

Figura 208: ETA Cordeiro de Farias. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Operacionalmente, é realizada a limpeza de um filtro por dia, sendo utilizada a água 

do reservatório elevado de 150 m³, o qual é utilizado apenas para o processo de 

limpeza dos filtros. 

 

Da ETA, a água é direcionada por gravidade ao reservatório apoiado, cuja capacidade 

de reservação é de 1.000 m³ (Figura 209), onde recebe o cloro gasoso para o 

processo de desinfecção. O acondicionamento do cloro gás é realizado em tanques 

de 900 kg, conforme demonstrado na Figura 210. 
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Figura 209: Reservatório Apoiado Cordeiro de Farias. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 210: Sistema de Cloração por Cloro Gás. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada por seis conjuntos moto bomba (Figura 

211), sendo que no período da visita técnica (agosto/2019) um dos CMBs encontrava-

se em manutenção. Usualmente três unidades fazem o bombeamento para o 

reservatório elevado, cuja capacidade de reservação é de 860 m³ e outros três CMBs 

recalcam diretamente para a rede de distribuição. No entanto, durante a visita técnica 

todos os CMBs estavam recalcando diretamente na rede de distribuição pelo fato de 

o reservatório estar inativo por problema na régua, ocasionando transbordamentos. 
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Figura 211: EAT do Setor de Distribuição Cordeiro de Farias. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Há também uma estrutura de reservatório elevado mais antiga, a qual é utilizada 

exclusivamente para a retrolavagem dos filtros da ETA, o qual está demonstrado na 

Figura 212. 

 

Figura 212: Reservatório Elevado Cordeiro de Farias. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Os CMBs são compostos de motor WEG com potência instalada de 25 cv e bombas 

KSB Meganorm com capacidade de recalcar até 150 m³/h a uma altura manométrica 

de 29 mca. Somando-se a capacidade de recalque de cinco CMBs, tem-se uma vazão 

máxima de recalque para a distribuição de 750 m³/h, ou seja, 208 L/s. 

 

Durante a visita técnica foi identificada uma rotina operacional em que a distribuição 
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para a rede de abastecimento ocorria apenas com um CMB e o poço que recalca 

diretamente para a rede de distribuição. Isto se deve, ao fato de a vazão captada pelos 

demais poços estar sendo mantida no reservatório apoiado para recuperação de nível. 

Motivo pelo qual, a pressão de saída estava em apenas 6 mca, prejudicando a 

distribuição especialmente nas pontas de rede, visto que a pressão normal de saída 

é de 14 mca. 

 

O acionamento dos poços e dos conjuntos moto bomba são realizados por sistema 

de partida direta (Figura 213), tecnologia de baixa eficiência, que resulta em redução 

da vida útil dos equipamentos e elevadas despesas com energia elétrica.  

 

Figura 213: Acionamento dos Poços – Setor Cordeiro de Farias. 

     
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório elevado tem diâmetro de 200 mm e a adutora 

de distribuição 400 mm de diâmetro, ambas em ferro fundido.  

 

A rede de distribuição do Setor Cordeiro de Farias é composta de aproximadamente 

47,5 km de extensão, sendo: 

 

• PVC – 41,9 km 

• PVC DeF°F° - 5,7 km 

 

O sistema é desprovido de telemetria, não sendo possível identificar o status do poço, 
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nível do reservatório e pressão de saída em tempo real. 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, foram realizadas análises na saída 

do reservatório e na rede de distribuição. Segundo a AMAE, observou-se o não 

cumprimento do plano de amostragem, além da ausência dos resultados das análises 

de alguns parâmetros sem a devida justificativa para alguns meses. No Quadro 51 

são apresentados os resultados de conformidade obtidos de 12 meses, a partir de 

agosto de 2018 a julho de 2019. 

 

Quadro 51: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema Cordeiro 
Farias - Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 1 0 6 0 6 0 6 4 0 0 0 0 

set/18 1 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 

out/18 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 

nov/18 2 0 12 0 12 0 12 1 8 1 8 0 

dez/18 1 0 6 0 6 0 6 5 1 0 1 0 

jan/19 1 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 

fev/19 1 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 

mar/19 0 0 6 0 6 1 6 6 0 0 0 0 

abr/19 1 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 

mai/19 1 0 6 0 6 0 6 2 0 0 0 0 

jun/19 1 0 6 0 6 0 6 2 4 1 4 0 

jul/19 1 0 6 0 6 0 6 2 3 0 3 0 

TOTAL 11 0 77 0 77 1 77 22 22 2 22 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Conforme Quadro 52 e Figura 214, os parâmetros turbidez, cloro e coliformes totais 

apresentaram análises em não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 

do Ministério da Saúde. Os parâmetros E. Coli, cor aparente e pH estiveram dentro 

do padrão. Observa-se que houve a presença de coliformes totais em duas das 

análises realizadas, correspondendo aos meses de novembro de 2018 e julho de 

2019. 

 

Para o cloro, cerca de 29% das análises realizadas para esse parâmetro não 

estiveram em conformidade, sendo que março de 2019 apresentou 100% das análises 
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e dezembro de 2018 apresentou 83% das análises fora do padrão. Para a turbidez, 

apenas cerca de 1% das análises não atenderam a portaria, correspondendo a uma 

análise realizada no mês de março de 2019. 

 

Quadro 52: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pelo Sistema Cordeiro Farias. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 0,00 0,00 0,00 66,67 - - 

set/18 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

out/18 - 0,00 0,00 0,00 - - 

nov/18 0,00 0,00 0,00 8,33 12,50 0,00 

dez/18 0,00 0,00 0,00 83,33 0,00 0,00 

jan/19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fev/19 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

mar/19 - 0,00 16,67 100,00 - - 

abr/19 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

mai/19 0,00 0,00 0,00 33,33 - - 

jun/19 0,00 0,00 0,00 33,33 25,00 0,00 

jul/19 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 1,30 28,57 9,09 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Figura 214: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Cordeiro Farias, para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 
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• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico dos poços. 

• Necessidade de melhorias estruturas nos reservatórios e na ETA. 

• Capacidade produtiva inferior à demanda de consumo. 

• Acionamento dos poços e dos CMBs da elevatória por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

5.3.8. Zona de Expansão – Setor Raimundo Jinkings 

 

A unidade operacional do Setor de distribuição Raimundo Jinkings está localizada à 

Rua Juscelino Kubitschek, abrangendo parte do bairro Tapanã, conforme demonstra 

a Figura 215, abastecendo aproximadamente 800 ligações. 
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Figura 215: Área de Influência do Setor Raimundo Jinkings. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O setor é composto de apenas um poço desativado e um reservatório elevado com 

capacidade de reservação de 300 m³, vide a Figura 216. No entanto, ambas as 

unidades operacionais se encontram abandonadas, sendo o setor atualmente 

abastecido diretamente pelo sistema Cordeiro de Farias. 

 

Figura 216: Poço e Reservatório Abandonado – Setor Raimundo Jinkings. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Raimundo Jinkings é composta de aproximadamente 

9 km de extensão, cuja composição é desconhecida pela COSANPA. 

 

Não foram repassadas informações históricas referentes à qualidade da água pela 

COSANPA à AMAE, impossibilitando qualquer análise sobre o poço existente. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Estrutura em completo estado de abandono. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Inexistência de macromedição no setor. 

• Inexistência de cadastro da rede de distribuição do setor. 
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5.3.9. Zona de Expansão – Setor Mata Fome 

 

A unidade operacional do setor Mata Fome, também conhecido como Setor Tapanã, 

está localizada na Rua Almirante Tamandaré, abrangendo parte do bairro Tapanã e 

auxiliando também no abastecimento de parte do bairro Pratinha, conforme demonstra 

a Figura 217, atendendo aproximadamente 2.000 ligações. 
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Figura 217: Área de Influência do Setor Mata Fome. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 



 

288 

 

O sistema de produção do setor Mata Fome é composto de um poço profundo (Figura 

218) com captação de aproximadamente 180 m³/h, cujas características de potência 

e altura manométrica são desconhecidas. O diâmetro do barrilete de recalque de 250 

mm em ferro fundido e profundidade do poço de 260 metros, cuja captação é realizada 

no aquífero Pirabas. Juntamente ao poço, está instalado equipamento para tratamento 

de desinfecção por pastilhas de cloro, com aplicação diretamente no barrilete do poço, 

o qual segundo informações repassadas pelo comitê executivo, nunca foi utilizado. 

 

Figura 218: Poço do Setor Mata Fome. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço se dá por sistema de partida direta, tecnologia já 

ultrapassada, que resulta em redução da vida útil do equipamento e elevadas 

despesas com energia elétrica.  

 

Do poço, a água é direcionada diretamente para a rede de distribuição, estando o 

reservatório elevado com capacidade de 660 m³ desativado (Figura 219).  
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Figura 219: Reservatório Elevado do Setor Mata Fome. 

     
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Mata Fome é composta de aproximadamente 43 km 

de extensão, cujas características são desconhecidas. 

 

O sistema é desprovido de telemetria, não sendo possível identificar o status do poço, 

nível do reservatório e pressão de saída em tempo real. 

 

Analisando as informações repassadas pela COSANPA e pela AMAE, não foi possível 

identificar a realização de análises de qualidade da água neste setor, descumprindo a 

COSANPA, integralmente a Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da 

Saúde. Tal irresponsabilidade pode ainda colocar em risco a saúde dos usuários do 

sistema público de abastecimento de água neste setor, visto que não há conhecimento 

por parte do poder público, da COSANPA e dos usuários, sobre a qualidade da água 

distribuída 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não realização das análises de qualidade da água, de acordo com a Portaria 

de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Inexistência do processo de desinfecção no tratamento da água. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 
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• Reservatório não utilizado para auxiliar na distribuição. 

• Acionamento do poço por sistema de partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

5.3.10. Zona de Expansão – Setor Canarinho 

 

A unidade operacional do Setor de distribuição Canarinho, está localizada na 

Travessa São José, abrangendo parte dos bairros Tapanã e Parque Guajará, 

conforme demonstra a Figura 220, abastecendo aproximadamente 1.150 ligações. 
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Figura 220: Área de Influência do Setor Canarinho. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O sistema de produção do setor Canarinho é composto de um poço profundo (Figura 
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221) com captação de aproximadamente 130 m³/h, cujas características de potência 

e altura manométrica são desconhecidas. O diâmetro do barrilete de recalque de 150 

mm em ferro fundido e profundidade do poço de 270 metros, cuja captação é realizada 

no aquífero Pirabas.  

 

Figura 221: Poço do Setor Canarinho. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

   

Do poço a água é direcionada para a estação de tratamento de água, cujo objetivo é 

a redução do teor de ferro para a distribuição. A ETA é composta de um aerador e 

dois filtros, conforme demonstrado na Figura 222. Operacionalmente, é realizada a 

limpeza do filtro por meio de bombeamento específico para o processo de lavagem 

dos filtros, cuja potência instalada é de 15 cv. 

 
Figura 222: ETA Canarinho. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

Da ETA, a água é direcionada por gravidade ao reservatório apoiado, cuja capacidade 
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de reservação é de 120 m³ (Figura 223), onde recebe o cloro gasoso para o processo 

de tratamento por desinfecção. O acondicionamento do cloro gás é realizado em 

tanques de 69 kg, conforme demonstrado na Figura 224. 

 

Figura 223: Reservatório Apoiado Canarinho. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 224: Sistema de Cloração por Cloro Gás. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada para o reservatório elevado por meio de 

uma estação elevatória com dois conjuntos moto bomba (Figura 225), sendo um 

operando e um reserva (o terceiro CMB é o de lavagem dos filtros). Os CMBs são 

compostos de motor WEG e EBERLE com potência de 25 cv e bombas RF cujas 

capacidades de recalque e altura manométrica são desconhecidas. 
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Figura 225: EAT do Setor de Distribuição Canarinho. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço e dos conjuntos moto bomba são realizados por sistema de 

partida direta, tecnologia já ultrapassada, que resulta em redução da vida útil dos 

equipamentos e elevadas despesas com energia elétrica.  

 

Figura 226: Acionamento do Poço e da Elevatória – Setor Canarinho. 

    
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório elevado, cuja capacidade de reservação é 

de 275 m³ (Figura 227), tem diâmetro de 150 mm e a adutora de distribuição 200 mm 

de diâmetro, ambas em ferro fundido.  
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Figura 227: Reservatório Elevado Canarinho. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Canarinho é composta de aproximadamente 11 km de 

extensão, sendo: 

 

• PVC – 8,2 km 

• PVC DeF°F° - 3,1 km 

 

O sistema é desprovido de telemetria, não sendo possível identificar o status do poço, 

nível do reservatório e pressão de saída em tempo real. 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, foram realizadas análises na saída 

do reservatório e na rede de distribuição. Segundo a AMAE, observou-se o não 

cumprimento do plano de amostragem, além da ausência dos resultados das análises 

de alguns parâmetros sem a devida justificativa para alguns meses. No Quadro 53 

são apresentados os resultados de conformidade obtidos de 12 meses, a partir de 

agosto de 2018 a julho de 2019. 
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Quadro 53: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Canarinho - Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 1 0 6 4 6 1 6 0 0 0 0 0 

set/18 1 0 6 1 6 1 6 0 0 0 0 0 

out/18 1 0 6 1 6 1 6 0 6 0 6 0 

nov/18 2 0 12 0 12 0 12 2 9 0 9 0 

dez/18 1 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 

jan/19 1 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 

fev/19 1 0 6 1 6 1 6 0 0 0 0 0 

mar/19 1 0 6 3 6 0 6 0 0 0 0 0 

abr/19 1 0 6 0 6 0 6 1 0 0 0 0 

mai/19 1 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 

jun/19 1 0 6 0 6 1 6 0 6 0 6 0 

jul/19 1 0 6 1 6 1 6 0 6 0 6 0 

TOTAL 13 0 78 11 78 6 78 3 39 0 39 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Conforme Quadro 54 e Figura 228, os parâmetros cor aparente, turbidez e cloro 

apresentaram análises em não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 

do Ministério da Saúde. Já os parâmetros pH, coliformes totais e E. Coli estiveram 

dentro da conformidade.  

 

A cor aparente foi o parâmetro que atingiu o maior número de análises em não 

conformidade, com 14% do total de análises realizadas para esse parâmetro. 

Observa-se que o mês de agosto de 2018 e março de 2019 apresentaram os maiores 

percentuais, sendo 67% e 50% respectivamente.  

 

Para a turbidez, cerca de 8% das análises não estiveram em conformidade e para o 

cloro, apenas 4%, sendo os meses de novembro de 2018 e abril de 2019 os que 

apresentaram análises fora do padrão. 
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Quadro 54: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pelo Sistema Canarinho. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 0,00 66,67 16,67 0,00 - - 

set/18 0,00 16,67 16,67 0,00 - - 

out/18 0,00 16,67 16,67 0,00 0,00 0,00 

nov/18 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 

dez/18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

jan/19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fev/19 0,00 16,67 16,67 0,00 - - 

mar/19 0,00 50,00 0,00 0,00 - - 

abr/19 0,00 0,00 0,00 16,67 - - 

mai/19 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

jun/19 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 

jul/19 0,00 16,67 16,67 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 14,10 7,69 3,85 0,00 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Figura 228: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Canarinho, para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Inexistência de CMB reserva. 
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• Acionamento do poço e dos CMBs da elevatória por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

5.3.11. Zona de Expansão – Setor Panorama XXI 

 

A unidade operacional do setor Panorama XXI, está localizada na Rua Principal do 

Conjunto Panorama XXI, abrangendo parte dos bairros Mangueirão e Parque Verde, 

conforme demonstra a Figura 229, atendendo aproximadamente 4.000 ligações. 
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Figura 229: Área de Influência do Setor Panorama XXI. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do setor Panorama XXI é composto de um poço profundo 

(Figura 230) com captação de aproximadamente 220 m³/h, cujas características de 

potência e altura manométrica são desconhecidas, diâmetro do barrilete de recalque 

de 250 mm em ferro fundido e profundidade do poço de 270 metros, cuja captação é 

realizada no aquífero Pirabas. O tratamento é realizado com pastilhas de cloro, cuja 

aplicação é realizada diretamente no barrilete do poço. 

 

Figura 230: Poço do Setor Panorama XXI. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 
O acionamento do poço se dá por sistema de soft start, vide a Figura 231, tecnologia 

que permite o suave acionamento do conjunto moto bomba, aumentando a vida útil e 

reduzindo despesas com energia quando comparado ao sistema por partida direta.  

 
Figura 231: Acionamento do Poço do Setor Panorama XXI. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

Do poço, a água é direcionada para o reservatório elevado, cuja capacidade de 
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reservação é de 240 m³, sendo então distribuído por gravidade por rede com diâmetro 

de 250 mm em ferro fundido. 

 

Na Figura 232 pode-se visualizar o reservatório elevado, o qual encontra-se em área 

pública não protegida e já em degradado estado de conservação, necessitando de 

melhorias estruturais e pintura. 

 

Figura 232: Reservatório Elevado do Setor Panorama XXI. 

    
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O setor pode receber reforço de água na distribuição, proveniente do setor Benguí, de 

acordo com manobras de rede, caso ocorra algum problema operacional no processo 

de captação do poço Panorama XXI. 

 

A rede de distribuição do Setor Panorama XXI é composta de aproximadamente 12 

km de extensão, sendo: 

 

• PVC – 9,9 km 

• PVC DeF°F° – 2,1 km 

 

O sistema de captação e reservação possui supervisório, vide a Figura 233, onde é 

possível identificar o status da bomba, nível do reservatório e pressão de saída, porém 

desprovido de automação para liga/desliga do poço e modulação de vazão para 

distribuição. A unidade operacional é desprovida de macromedição da vazão de 

distribuição. 
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Figura 233: Supervisório – Setor Panorama XXI. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, foram realizadas análises na saída 

do reservatório e na rede de distribuição. Segundo a AMAE, observou-se o não 

cumprimento do plano de amostragem, além da ausência dos resultados das análises 

de alguns parâmetros sem a devida justificativa para alguns meses. No Quadro 55 

são apresentados os resultados obtidos de 12 meses, a partir de agosto de 2018 a 

julho de 2019. 

 

Quadro 55: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Panorama XXI - Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 0 0 6 1 6 1 6 6 0 0 0 0 

set/18 0 0 6 0 6 1 6 6 0 0 0 0 

out/18 0 0 6 0 6 1 6 4 3 0 3 0 

nov/18 0 0 6 0 6 0 6 6 0 0 0 0 

dez/18 0 0 6 1 6 5 6 6 0 0 0 0 

jan/19 0 0 6 2 6 4 6 6 0 0 0 0 

fev/19 0 0 6 1 6 2 6 6 0 0 0 0 

mar/19 0 0 6 0 6 1 6 6 0 0 0 0 

abr/19 0 0 6 0 6 1 6 6 0 0 0 0 

mai/19 0 0 6 0 6 1 6 6 0 0 0 0 

jun/19 0 0 6 1 6 1 6 1 5 0 5 0 

jul/19 0 0 6 1 6 2 6 6 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 72 7 72 20 72 65 8 0 8 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Conforme Quadro 56 e Figura 234, os parâmetros cor aparente, turbidez e cloro 

apresentaram análises em não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 
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do Ministério da Saúde. Os parâmetros pH, coliformes totais e E. Coli atenderam os 

índices de qualidade exigidos. 

 

O cloro foi o parâmetro que atingiu o maior percentual de análises em não 

conformidade, correspondendo a 90% do total de análises realizadas para esse 

parâmetro. Observa-se que dos doze meses analisados, apenas dois (outubro de 

2018 e junho de 2019) não atingiram 100% das análises fora do padrão. 

 

Para a turbidez, aproximadamente 28% das análises estiveram fora do padrão sendo 

que o período de dezembro a janeiro de 2019 foi o que apresentou os maiores 

percentuais de não atendimento, 83% e 67% respectivamente. Para a cor aparente, 

cerca de 10% do total de análises realizadas nesse parâmetro estiveram em não 

conformidade, sendo janeiro de 2019 o mês com o maior percentual (33% do total do 

mês). 

 

Quadro 56: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pelo Sistema Panorama XXI. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 - 16,67 16,67 100,00 - - 

set/18 - 0,00 16,67 100,00 - - 

out/18 - 0,00 16,67 66,67 0,00 0,00 

nov/18 - 0,00 0,00 100,00 - - 

dez/18 - 16,67 83,33 100,00 - - 

jan/19 - 33,33 66,67 100,00 - - 

fev/19 - 16,67 33,33 100,00 - - 

mar/19 - 0,00 16,67 100,00 - - 

abr/19 - 0,00 16,67 100,00 - - 

mai/19 - 0,00 16,67 100,00 - - 

jun/19 - 16,67 16,67 16,67 0,00 0,00 

jul/19 - 16,67 33,33 100,00 - - 

TOTAL - 9,72 27,78 90,28 0,00 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 
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Figura 234: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Panorama XXI, para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Acionamento do poço por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Reservatório com problemas estruturais e instalado em terreno aberto. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de automação. 

 

5.3.12. Zona de Expansão – Setor Coqueiro 

 

A unidade operacional do Setor de distribuição Coqueiro, está localizada na 

Passagem Veteranos, abrangendo parte dos bairros Mangueirão, Parque Verde, 

Cabanagem e Una, sendo este último pertencente ao município de Ananindeua, 

conforme demonstra a Figura 235, abastecendo aproximadamente 7.500 ligações. 
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Figura 235: Área de Influência do Setor Coqueiro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do Setor Coqueiro é composto de dois poços profundos, 

demonstrados na Figura 236.  

 

Figura 236: Poços P1 e P2 do Setor Coqueiro. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Os dois poços profundos fazem a captação do aquífero Pirabas e possuem as 

seguintes características demonstradas no Quadro 57. 

 

Quadro 57: Características dos Poços do Setor Coqueiro. 

Nome Profundidade do Poço (m) Diâmetro (pol) Vazão (m³/h) 

P1 270 12” camisa / 6” coluna edutora 212 

P2 270 12” camisa / 6” coluna edutora 197 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Dos poços a água é direcionada para a estação de tratamento de água, cujo objetivo 

é a redução do teor de ferro. A ETA é composta de um aerador e três filtros, conforme 

demonstrado na Figura 237. 
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Figura 237: ETA Coqueiro. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Da ETA, a água é direcionada por gravidade ao reservatório apoiado, com capacidade 

de reservação é de 350 m³, localizado na base do reservatório elevado, cujo volume 

útil é de 370 m³, sendo ambos demonstrados na Figura 238. 

 

Figura 238: Reservatórios do Setor de Distribuição Coqueiro. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

No reservatório apoiado ocorre o processo de desinfecção com a aplicação de cloro 

gás, cuja estrutura de armazenamento é composta de dois tanques de 900 kg (Figura 

239) e com uso médio de um tanque por mês. 
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Figura 239: Sistema de Cloração por Cloro Gás. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada para o reservatório elevado por meio de 

uma estação elevatória com três conjuntos moto bomba (Figura 240), sendo dois 

operando e um reserva. No momento da visita técnica (agosto/2019) um dos CMBs 

estava em manutenção, portanto estava funcionando com apenas um operando e um 

reserva. Os CMBs são compostos de motor WEG com potência de 50 cv e rotação de 

1770 rpm e bombas KSB Meganorm com capacidade de recalque de até 285 m³/h a 

uma altura manométrica de 33,44 mca. 

 

Figura 240: EAT do Setor de Distribuição Coqueiro. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Como o recalque estava sendo realizado por apenas um CMB, tem-se uma vazão 

máxima de recalque de 285 m³/h, ou seja, 79 L/s, além disso, foi relatado pelos 
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operadores uma redução na capacidade produtiva do Poço 2, motivo pelo qual, no 

momento da visita técnica a pressão de saída estava em apenas 6 mca, o que 

fatalmente prejudica o abastecimento nas pontas de rede. 

 

O acionamento dos poços se dá por sistema soft starter, o que permite uma partida 

suave do motor e resulta em economia de energia. No entanto, o acionamento dos 

CMBs da estação de recalque se dá por sistema de partida direta, modelo que resulta 

em redução da vida útil dos equipamentos e elevadas despesas com energia elétrica. 

Na Figura 241 tem-se uma imagem dos acionamentos do poço e da elevatória de 

água tratada. 
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Figura 241: Acionamento dos Poços e CMBs –Setor Coqueiro. 

    
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório elevado e a adutora de distribuição são 

compostos de tubulação de 300 mm de diâmetro em aço.  

 

A rede de distribuição do Setor Coqueiro é composta de aproximadamente 35 km de 

extensão, sendo: 

 

• PVC – 29,6 km 

• PVC DeF°F° - 4,5 km 

• Ferro Fundido – 0,8 km 

 

O sistema é desprovido de telemetria, não sendo possível identificar o status das 

bombas, nível dos reservatórios e pressão de saída em tempo real. 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, foram realizadas análises na saída 

do reservatório e na rede de distribuição. Segundo a AMAE, observou-se o não 

cumprimento do plano de amostragem, além da ausência dos resultados das análises 

de alguns parâmetros sem a devida justificativa para alguns meses. No Quadro 58 

são apresentados os resultados de conformidade obtidos de 12 meses, a partir de 

agosto de 2018 a julho de 2019. 
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Quadro 58: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema Coqueiro 
- Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 0 0 6 3 6 0 6 0 0 0 0 0 

set/18 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 

out/18 1 0 6 0 6 0 6 0 6 1 6 0 

nov/18 1 0 6 0 6 0 6 6 0 0 0 0 

dez/18 1 0 6 1 6 1 6 6 0 0 0 0 

jan/19 1 0 6 1 6 0 6 0 6 0 6 0 

fev/19 1 0 6 2 6 1 6 0 0 0 0 0 

mar/19 2 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 

abr/19 0 0 6 1 6 0 6 0 0 0 0 0 

mai/19 0 0 6 1 6 0 6 0 0 0 0 0 

jun/19 0 0 6 1 6 0 6 0 6 0 6 0 

jul/19 1 0 6 1 6 0 6 0 6 0 6 0 

TOTAL 8 0 72 11 72 2 72 12 24 1 24 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Conforme Quadro 59 e Figura 242, a maioria dos parâmetros apresentaram análises 

em não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da 

Saúde, com exceção dos parâmetros pH e E. Coli. Observa-se que houve a presença 

de coliformes totais em uma das análises realizadas, correspondendo ao mês de 

outubro de 2018. 

 

O cloro e a cor aparente foram os parâmetros que atingiram os maiores percentuais 

de análises em não conformidade, com 17% e 15% do total de análises realizadas 

para cada parâmetro, respectivamente. Para o cloro, os meses de novembro e 

dezembro de 2018 apresentaram 100% das análises fora do padrão, os restantes dos 

meses estiveram em conformidade. Para a cor aparente, agosto de 2018 apresentou 

o maior percentual, sendo 50% do total do referido mês. 

 

Para a turbidez, apenas 3% das análises desse parâmetro não estiveram em 

conformidade, correspondentes aos meses de dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, 

ambos com aproximadamente 17% do total do mês. 
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Quadro 59: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pelo Sistema Coqueiro. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 - 50,00 0,00 0,00 - - 

set/18 - 0,00 0,00 0,00 - - 

out/18 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 

nov/18 0,00 0,00 0,00 100,00 - - 

dez/18 0,00 16,67 16,67 100,00 - - 

jan/19 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

fev/19 0,00 33,33 16,67 0,00 - - 

mar/19 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

abr/19 - 16,67 0,00 0,00 - - 

mai/19 - 16,67 0,00 0,00 - - 

jun/19 - 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

jul/19 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 15,28 2,78 16,67 4,17 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Figura 242: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Coqueiro, para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 

• Poço P2 apresenta redução da capacidade produtiva sem conhecimento do 

motivo de tal fato estar ocorrendo por parte da COSANPA. 
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• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico dos poços. 

• Necessidade de melhoria na estrutura e pintura da ETA. 

• Sistema não está atendendo a demanda de consumo. 

• Conjunto motor bomba da elevatória expostos a intempéries. 

• Acionamento da elevatória por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

5.3.13. Zona de Expansão – Setor Benjamim Sodré - Sideral 

 

A unidade operacional do Setor de distribuição Benjamim Sodré/Sideral, está 

localizada na Passagem Astronauta, abrangendo parte dos bairros Parque Verde, 

Coqueiro e Cabanagem, conforme demonstra a Figura 243, abastecendo 

aproximadamente 6.000 ligações. 
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Figura 243: Área de Influência do Setor Benjamim Sodré/Sideral. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do Setor Benjamim Sodré/Sideral é composto de três poços 

profundos, demonstrados nas Figuras 244 e 245.  

 

Figura 244: Poços P5 e P7 do Setor Benjamim Sodré/Sideral. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 245: Poço P8 do Setor Benjamim Sodré/Sideral. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Os três poços profundos fazem a captação do aquífero Pirabas e possuem as 

seguintes características demonstradas no Quadro 60, sendo que segundo 

informações obtidas durante a visita técnica (agosto/2019), o poço P5 apresentava-se 

com redução da vazão captada por motivo ainda desconhecido pela COSANPA, 

captando apenas cerca de 77 m³/h, enquanto o poço P8 estava com problemas no 

seu sistema de telemetria. 

Quadro 60: Características dos Poços do Setor Benjamim Sodré/Sideral. 

Nome Profundidade do Poço (m) Diâmetro (pol) Vazão (m³/h) 

P5 270 12” camisa / 6” coluna edutora 131 

P7 270 12” camisa / 6” coluna edutora 174 

P8 270 12” camisa / Kit 86 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 
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Dos poços, a água é direcionada para a estação de tratamento de água, cujo objetivo 

é a redução do teor de ferro. A ETA é composta de um aerador e três filtros, conforme 

demonstrado na Figura 246. 

 

Figura 246: ETA Benjamim Sodré/Sideral. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Operacionalmente, é realizada a limpeza de um filtro por dia, sendo utilizada a água 

do reservatório elevado de 150 m³ (Figura 247), cuja função é apenas para o auxílio 

no processo de limpeza dos filtros. 

 

Figura 247: Reservatórios de Limpeza dos Filtros da ETA. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

Da ETA, a água é direcionada por gravidade ao reservatório apoiado, cuja capacidade 

de reservação é de 1.000 m³ (Figura 248), onde recebe o cloro gasoso para o 

processo de tratamento por desinfecção. O acondicionamento do cloro gás é realizado 

em tanques de 900 kg, conforme demonstrado na Figura 249. 
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Figura 248: Reservatório Apoiado Benjamim Sodré/Sideral. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 249: Sistema de Cloração por Cloro Gás. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada para o reservatório elevado por meio de 

uma estação elevatória com dois conjuntos moto bomba (Figura 250), sendo um 

operando e um reserva. Os CMBs são compostos de motor WEG com potência de 60 

cv e rotação de 1775 rpm e bombas KSB Meganorm com capacidade de recalcar até 

468 m³/h a uma altura manométrica de 40 mca. 
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Figura 250: EAT do Setor de Distribuição Benjamim Sodré/Sideral. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Como o recalque é realizado por apenas um CMB, tem-se uma vazão máxima de 

recalque para a distribuição de 468 m³/h, ou seja, 130 L/s. 

 

O acionamento dos poços P7 e P8, bem como dos conjuntos moto bomba da estação 

elevatória se dão por sistema soft starter, o que permite uma partida suave do motor 

e resulta em economia de energia. Já o do poço P5 se dá por sistema de partida direta, 

tecnologia já ultrapassada, que resulta em redução da vida útil dos equipamentos e 

elevadas despesas com energia elétrica. Nas Figuras 251 e 252 tem-se uma imagem 

dos acionamentos dos poços e da elevatória de água tratada respectivamente. 

 

Figura 251: Acionamento dos Poços P5, P7 e P8 – Setor Benjamim Sodré/Sideral. 

     
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 252: Acionamento da Elevatória – Setor Benjamim Sodré/Sideral. 
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Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório elevado, cuja capacidade de reservação é 

de 300 m³ (Figura 253), tem diâmetro de 250 mm e a adutora de distribuição 300 mm 

de diâmetro, ambas em ferro fundido.  

 

Figura 253: Reservatório Elevado Benjamim Sodré/Sideral. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Benjamim Sodré/Sideral é composta de 

aproximadamente 35 km de extensão, sendo: 

 

• PVC – 28,2 km 

• PVC DeF°F° - 6,5 km 

• Ferro Fundido – 0,1 km 
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A unidade operacional possui supervisório, vide a Figura 254, onde é possível 

identificar o status da bomba, nível do reservatório e pressão de saída, porém 

desprovido de automação para liga/desliga dos CMBs e modulação de vazão de 

recalque.  

Figura 254: Supervisório – Setor Benjamim Sideral/Sodré.

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, foram realizadas análises na saída 

do reservatório e na rede de distribuição. Segundo a AMAE, observou-se o não 

cumprimento do plano de amostragem, além da ausência dos resultados das análises 

de alguns parâmetros sem a devida justificativa para alguns meses. No Quadro 61 

são apresentados os resultados de conformidade obtidos de 12 meses, a partir de 

agosto de 2018 a julho de 2019. 
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Quadro 61: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Benjamim Sodré - Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 0 0 6 1 6 1 6 6 0 0 0 0 

set/18 0 0 6 0 6 0 6 6 0 0 0 0 

out/18 0 0 6 0 6 0 6 0 4 0 4 0 

nov/18 1 0 6 2 6 0 6 0 6 0 6 0 

dez/18 1 0 6 5 6 1 6 0 6 0 6 0 

jan/19 1 0 6 1 6 6 6 0 6 0 0 0 

fev/19 1 0 6 2 6 1 6 0 0 0 0 0 

mar/19 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 

abr/19 1 0 8 0 8 0 8 1 0 0 0 0 

mai/19 1 0 6 0 6 0 6 1 0 0 0 0 

jun/19 1 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 

jul/19 1 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 

TOTAL 8 0 74 11 74 9 74 14 34 0 28 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Conforme Quadro 62 e Figura 255, os parâmetros cor aparente, turbidez e cloro 

apresentaram análises em não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 

do Ministério da Saúde. Já os parâmetros pH, coliformes totais e E. Coli estiveram 

dentro da conformidade.  

 

O cloro foi o parâmetro que atingiu o maior número de análises em não conformidade, 

em seguida da cor aparente, representando cerca de 19% e 15% do total de análises 

realizadas para cada parâmetro, respectivamente. Observa-se que para o cloro, os 

meses de agosto e julho de 2018 tiveram 100% de análises fora do padrão, enquanto 

para o parâmetro de turbidez, o mês de janeiro de 2019 também apresentou 100% 

das análises em não conformidade 

 

Para o parâmetro cor aparente, cerca de 12% das análises para esse parâmetro 

estiveram não conformidade, sendo que o mês de dezembro de 2018 apresentou o 

maior percentual de não atendimento, com aproximadamente 83% 
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Quadro 62: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pelo Sistema Benjamim Sodré. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 - 16,67 16,67 100,00 - - 

set/18 - 0,00 0,00 100,00 - - 

out/18 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

nov/18 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

dez/18 0,00 83,33 16,67 0,00 0,00 0,00 

jan/19 0,00 16,67 100,00 0,00 0,00 - 

fev/19 0,00 33,33 16,67 0,00 - - 

mar/19 - 0,00 0,00 0,00 - - 

abr/19 0,00 0,00 0,00 12,50 - - 

mai/19 0,00 0,00 0,00 16,67 - - 

jun/19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

jul/19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 14,86 12,16 18,92 0,00 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Figura 255: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Benjamim Sodré, para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 

• Poço P5 apresenta redução da capacidade produtiva sem conhecimento do 

motivo de tal fato estar ocorrendo por parte da COSANPA. 
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• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico dos poços. 

• Acionamento do poço P5 por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

• Supervisório do poço P8 inoperante. 

• Inexistência de automação. 

 

5.3.14. Zona de Expansão – Setor Ariri Bolonha 

 

A unidade operacional do setor Ariri Bolonha, está localizada na Avenida Central, 

abrangendo parte do bairro Coqueiro, conforme demonstra a Figura 256, atendendo 

aproximadamente 4.000 ligações. 
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Figura 256: Área de Influência do Setor Ariri Bolonha. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do setor Ariri Bolonha é composto de um poço profundo 

(Figura 257) com captação de aproximadamente 130 m³/h, cujas características de 

potência e altura manométrica são desconhecidas, com diâmetro do barrilete de 

recalque de 250 mm em ferro fundido e profundidade do poço de 270 metros, sendo 

a captação realizada no aquífero Pirabas. O tratamento é realizado com pastilhas de 

cloro, com aplicação realizada diretamente no barrilete do poço. 

 

Figura 257: Poço do Setor Ariri Bolonha. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço se dá por sistema de partida direta, vide a Figura 258, o que 

resulta em redução da vida útil do equipamento e elevadas despesas com energia 

elétrica. 

 

Figura 258: Acionamento do Poço do Setor Ariri Bolonha. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Do poço, a água é direcionada para o reservatório elevado, cuja capacidade de 

reservação é de 600 m³, sendo então distribuído por gravidade por rede com diâmetro 

de 300 mm em ferro fundido. Na Figura 259 pode-se visualizar o reservatório elevado, 

o qual encontra-se com estado de conservação bastante degradado, necessitando de 

melhorias estruturais e pintura. 

 

Figura 259: Reservatório Elevado do Setor Ariri Bolonha. 

     
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Ariri Bolonha é composta de aproximadamente 14 km 

de extensão, sendo: 

 

• PVC – 12,1 km 

• PVC DeF°F° – 2,1 km 

 

O sistema de captação e reservação possui automação de liga/desliga dos conjuntos 

moto bomba e supervisório, onde é possível identificar o status da bomba, nível do 

reservatório e pressão de saída. A unidade operacional é desprovida de 

macromedição da vazão de distribuição. 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, foram realizadas análises na saída 

do reservatório e na rede de distribuição. Segundo a AMAE, observou-se o não 

cumprimento do plano de amostragem, além da ausência dos resultados das análises 

de alguns parâmetros sem a devida justificativa para alguns meses. No Quadro 63 

são apresentados os resultados de conformidade obtidos de 12 meses, a partir de 

agosto de 2018 a julho de 2019.. 
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Quadro 63: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema Ariri - 
Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 0 0 6 5 6 5 6 6 0 0 0 0 

set/18 0 0 6 1 6 3 6 6 0 0 0 0 

out/18 0 0 6 5 6 5 6 0 4 0 4 0 

nov/18 0 0 6 1 6 6 6 6 0 0 0 0 

dez/18 0 0 6 0 6 6 6 6 0 0 0 0 

jan/19 0 0 6 2 6 5 6 6 0 0 0 0 

fev/19 0 0 6 5 6 4 6 6 0 0 0 0 

mar/19 0 0 6 5 6 6 6 6 0 0 0 0 

abr/19 0 0 5 0 5 5 5 5 0 0 0 0 

mai/19 0 0 6 0 6 6 6 6 0 0 0 0 

jun/19 0 0 6 1 6 6 6 6 0 0 0 0 

jul/19 0 0 6 5 6 6 6 6 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 71 30 71 63 71 65 4 0 4 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Conforme Quadro 64 e Figura 260, os parâmetros cor aparente, turbidez e cloro 

apresentaram análises em não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 

do Ministério da Saúde. Já os parâmetros coliformes totais e E. Coli estiveram dentro 

da conformidade. Salienta-se que não foram realizadas amostragens para o pH no 

período analisado. 

 

O cloro foi o parâmetro que atingiu o maior número de análises em não conformidade, 

em seguida da turbidez, representando cerca de 92% e 89% do total de análises 

realizadas para cada parâmetro, respectivamente. Observa-se que para o cloro 

praticamente todos os meses analisados tiveram 100% de análises fora do padrão, 

com exceção do mês de outubro de 2018 que não teve nenhuma.  Para a turbidez, 

mais da metade dos meses analisados apresentaram 100% das análises em não 

conformidade.  

 

Para a cor aparente, cerca de 42% das análises para esse parâmetro estiveram não 

conformidade, sendo que o período de fevereiro a março de 2019 apresentou o maior 

percentual de não atendimento, ambos os meses com 83%. 
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Quadro 64: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pelo Sistema Ariri. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 - 83,33 83,33 100,00 - - 

set/18 - 16,67 50,00 100,00 - - 

out/18 - 83,33 83,33 0,00 0,00 0,00 

nov/18 - 16,67 100,00 100,00 - - 

dez/18 - 0,00 100,00 100,00 - - 

jan/19 - 33,33 83,33 100,00 - - 

fev/19 - 83,33 66,67 100,00 - - 

mar/19 - 83,33 100,00 100,00 - - 

abr/19 - 0,00 100,00 100,00 - - 

mai/19 - 0,00 100,00 100,00 - - 

jun/19 - 16,67 100,00 100,00 - - 

jul/19 - 83,33 100,00 100,00 - - 

TOTAL - 42,25 88,73 91,55 0,00 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Figura 260: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Ariri, para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Necessidade de melhoria na estrutura e pintura do reservatório. 

• Acionamento do poço por sistema de partida direta. 
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• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

 

5.3.15. Zona de Expansão – Setor IPASEP – Satélite 

 

A unidade operacional do Setor de distribuição IPASEP - Satélite, está localizada na 

Rua da COSANPA, abrangendo parte dos bairros Parque Verde e Coqueiro, conforme 

demonstra a Figura 261, abastecendo aproximadamente 4.100 ligações. 
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Figura 261: Área de Influência do Setor de Distribuição IPASEP - Satélite. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do Setor IPASEP - Satélite é composto de dois poços 

profundos, sendo o poço P7 instalado no terreno da COSANPA (Figura 262) e o poço 

P8 (Figura 263) instalado em outro terreno localizado na mesma rua, porém sem 

qualquer proteção da área.  

 

Figura 262: Poço P7 do Setor IPASEP - Satélite. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 263: Poço P8 do Setor IPASEP - Satélite. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Os dois poços profundos fazem a captação do aquífero Pirabas e possuem as 

seguintes características demonstradas no Quadro 65. 
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Quadro 65: Características dos Poços do Setor IPASEP - Satélite. 

Nome 
Profundidade do Poço 

e da Bomba (m) 
Diâmetro (pol) Vazão (m³/h) 

P7 270 12” camisa / 6” coluna edutora 220 

P8 270 12” camisa / 6” coluna edutora 220 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Dos poços, a água é direcionada diretamente ao sistema de reservação (Figura 264), 

composto de um reservatório apoiado com volume de 60 m³ no terreno da COSANPA, 

onde é realizada a cloração com a aplicação de pastilhas de cloropast e então 

recalcado para um elevado (Figura 265) com capacidade de reservação de 400 m³ 

localizado em terreno próximo, porém em área sem restrição de acesso. Há ainda 

uma estrutura de reservatório elevado no terreno da COSANPA, porém esta unidade 

operacional não se encontra mais em operação. 

 

Figura 264: Reservatório Apoiado do Setor de Distribuição IPASEP - Satélite. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 265: Reservatório Elevado do Setor de Distribuição IPASEP - Satélite. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O recalque para o reservatório elevado se dá por meio de uma estação elevatória com 

dois conjuntos moto bomba (Figura 266), não havendo equipamento reserva. O CMB 

1 (a direita) é composto de um motor WEG com potência de 40 cv e bomba IMBIL 

com capacidade de recalque de até 156 m³/h a uma altura manométrica de 33 mca. 

Já o CMB 2 (a esquerda) , é composto de motor WEG com potência de 25 cv e bomba 

KSB Meganorm com capacidade de recalcar até 160 m³/h a uma altura manométrica 

de 42 mca. 

 

Figura 266: EAT do Setor de Distribuição IPASEP - Satélite. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Somando-se a capacidade de recalque dos dois CMBs trabalhando simultaneamente, 

tem-se uma vazão máxima de recalque de 316 m³/h, ou seja, 88 L/s. 
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O acionamento do poço P8 e dos conjuntos moto bomba do recalque são realizados 

por sistema soft starter, enquanto do Poço P7 se dá por sistema de partida direta, vide 

a Figura 267, resultando em redução da vida útil do equipamento e maiores despesas 

com energia elétrica.  

 

Figura 267: Acionamento dos Poços e CMBs –Setor IPASEP - Satélite. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório elevado é composto de uma tubulação de 

200 mm em PVC/PBA, já a distribuição para o Setor IPASEP-Satélite é realizada por 

adutora de 250 mm de diâmetro em cimento amianto. 

 

A rede de distribuição do Setor IPASEP - Satélite é composta de aproximadamente 

30 km de extensão, sendo: 

 

• Cimento Amianto – 4,3 km 

• PVC - 22,6 km 

• PVC DeF°F° – 3,1 km 

 

O sistema é desprovido de telemetria, não sendo possível identificar o status do poço, 

nível do reservatório e pressão de saída em tempo real. 
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No que se refere à qualidade da água distribuída, foram realizadas análises na saída 

do reservatório e na rede de distribuição. Segundo a AMAE, observou-se o não 

cumprimento do plano de amostragem, além da ausência dos resultados das análises 

de alguns parâmetros sem a devida justificativa para alguns meses. No Quadro 66 

são apresentados os resultados de conformidade obtidos de 12 meses, a partir de 

agosto de 2018 a julho de 2019. 

 

Quadro 66: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema Satélite - 
Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 0 0 12 2 12 2 12 7 0 0 0 0 

set/18 1 0 12 4 12 5 12 3 0 0 0 0 

out/18 0 0 12 1 12 1 12 12 0 0 0 0 

nov/18 0 0 12 5 12 5 12 6 6 1 6 0 

dez/18 1 0 12 6 12 4 12 12 1 0 1 0 

jan/19 0 0 12 7 12 7 12 8 12 0 12 0 

fev/19 1 0 12 0 12 2 12 12 0 0 0 0 

mar/19 0 0 12 3 12 1 12 11 0 0 0 0 

abr/19 1 0 12 0 12 1 12 12 0 0 0 0 

mai/19 1 0 12 0 12 1 12 12 0 0 0 0 

jun/19 1 0 12 1 12 1 12 8 4 0 4 0 

jul/19 1 0 12 1 12 0 12 9 3 0 3 0 

TOTAL 7 0 144 30 144 30 144 112 26 1 26 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Conforme Quadro 67 e Figura 268, a maioria dos parâmetros apresentaram análises 

em não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da 

Saúde, com exceção do pH e E. Coli. Observa-se que houve presença de coliformes 

totais em uma análise, mais especificamente no mês de novembro de 2018.  

 

O cloro foi o parâmetro que atingiu o maior percentual de análises em não 

conformidade, correspondendo a 78% do total de análises realizadas para esse 

parâmetro. Observa-se que dos onze meses analisados, cinco atingiram 100% das 

análises fora do padrão, sendo que o menor percentual de não atendimento foi em 

setembro de 2018, com 25%. 
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Ambos os parâmetros cor aparente e turbidez, atingiram 21% do total de análises fora 

do padrão sendo que janeiro de 2019 foi o mês que apresentou o maior percentual de 

não atendimento, com 58%.  

 
Quadro 67: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 

pelo Sistema Satélite. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 - 16,67 16,67 58,33 - - 

set/18 0,00 33,33 41,67 25,00 - - 

out/18 - 8,33 8,33 100,00 - - 

nov/18 - 41,67 41,67 50,00 16,67 0,00 

dez/18 0,00 50,00 33,33 100,00 0,00 0,00 

jan/19 - 58,33 58,33 66,67 0,00 0,00 

fev/19 0,00 0,00 16,67 100,00 - - 

mar/19 - 25,00 8,33 91,67 - - 

abr/19 0,00 0,00 8,33 100,00 - - 

mai/19 0,00 0,00 8,33 100,00 - - 

jun/19 0,00 8,33 8,33 66,67 0,00 0,00 

jul/19 0,00 8,33 0,00 75,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 20,83 20,83 77,78 3,85 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Figura 268: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Satélite, para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 
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• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico dos poços. 

• Necessidade de melhoria na estrutura e pintura do reservatório. 

• Acionamento do poço por sistema de partida direta no poço 7. 

• Conjuntos moto bomba expostos a intempéries. 

• Reservatório e poço localizados em área não protegida. 

• Existência de rede em cimento amianto. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

5.3.16. Zona de Expansão – Setor IPASEP - Maguari 

 

O sistema IPASEP Maguari é abastecido pelo mesmo sistema IPASEP – Satélite, 

sendo composto ainda de um reservatório apoiado no mesmo terreno do sistema 

IPASEP – Satélite com cuja capacidade de reservação é de 1.000 m³, demonstrado 

na Figura 269. 

 

Figura 269: Reservatório Apoiado IPASEP - Maguari. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada diretamente para o reservatório elevado 

com volume de 340 m³, por meio de uma estação elevatória com um conjunto moto 
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bomba (Figura 270), não havendo equipamento reserva. O CMB é composto de um 

motor WEG com potência de 50 cv e bomba KSB com características desconhecidas.  

 

Figura 270: EAT do Setor de Distribuição IPASEP - Maguari. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do recalque se dá por sistema de partida direta, vide a Figura 271, 

tecnologia de baixa eficiência, que resulta em redução da vida útil do equipamento e 

elevadas despesas com energia elétrica.  

 

Figura 271: Acionamento do CMB –Setor IPASEP - Maguari. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório elevado (Figura 272), é composto de uma 

tubulação de 250 mm em PVC DeF°F°, mesmas características da adutora de 

distribuição. 
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Figura 272: Reservatório Elevado IPASEP - Maguari. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A unidade operacional do Setor de distribuição IPASEP - Maguari, está localizada na 

Avenida Secundária, abrangendo parte do bairro Coqueiro, conforme demonstra a 

Figura 273, abastecendo aproximadamente 3.700 ligações. 
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Figura 273: Área de Influência do Setor de Distribuição IPASEP - Maguari. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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A rede de distribuição do Setor IPASEP - Maguari é composta de aproximadamente 

28 km de extensão, sendo: 

 

• Cimento Amianto – 4,3 km 

• PVC - 22,1 km 

• PVC DeF°F° – 2 km 

 

O sistema é desprovido de telemetria, não sendo possível identificar o status do poço, 

nível do reservatório e pressão de saída em tempo real. 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, foram realizadas análises na saída 

do reservatório e na rede de distribuição. Segundo a AMAE, observou-se o não 

cumprimento do plano de amostragem, além da ausência dos resultados das análises 

de alguns parâmetros sem a devida justificativa para alguns meses. No Quadro 68 

são apresentados os resultados de conformidade obtidos de 12 meses, a partir de 

agosto de 2018 a julho de 2019. 

 

Quadro 68: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema Maguari - 
Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 0 0 6 3 6 2 6 6 0 0 0 0 

set/18 1 0 6 0 6 3 6 6 0 0 0 0 

out/18 1 0 6 3 6 4 6 6 0 0 0 0 

nov/18 1 0 6 1 6 2 6 5 1 0 1 0 

dez/18 1 0 6 2 6 2 6 3 6 3 6 0 

jan/19 1 0 6 1 6 2 6 6 0 0 0 0 

fev/19 1 0 6 1 6 1 6 6 0 0 0 0 

mar/19 0 0 6 6 6 5 6 0 0 0 0 0 

abr/19 0 0 9 2 9 4 9 5 0 0 0 0 

mai/19 1 0 6 2 6 2 6 6 0 0 0 0 

jun/19 0 0 6 4 6 5 6 6 0 0 0 0 

jul/19 1 0 6 1 6 1 6 6 0 0 0 0 

TOTAL 8 0 75 26 75 33 75 61 7 3 7 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 
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Conforme Quadro 69 e Figura 274, a maioria dos parâmetros apresentaram análises 

em não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da 

Saúde, com exceção dos parâmetros pH e E. Coli. Observa-se que houve presença 

de coliformes fecais em 3 análises realizadas, correspondentes ao mês de dezembro 

de 2018. 

 

O cloro foi o parâmetro que atingiu o maior percentual de análises em não 

conformidade, com 81% do total de análises realizadas para esse parâmetro, sendo 

que oito dos doze meses analisados apresentaram 100% de análises fora do padrão. 

 

Para a cor aparente, aproximadamente 35% das análises não estiveram de acordo 

com a portaria, sendo que março de 2019 foi o mês que apresentou a totalidade de 

análises fora do padrão. Já para a turbidez, houve não atendimento de 44% do total 

de análises realizadas nesse parâmetro, sendo que março e junho de 2019 foram os 

meses que apresentaram os maiores percentuais de análises em não conformidade, 

ambos correspondendo a 83% do total do mês. 

 

Quadro 69: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pelo Sistema Maguari. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 - 50,00 33,33 100,00 - - 

set/18 0,00 0,00 50,00 100,00 - - 

out/18 0,00 50,00 66,67 100,00 - - 

nov/18 0,00 16,67 33,33 83,33 0,00 0,00 

dez/18 0,00 33,33 33,33 50,00 50,00 - 

jan/19 0,00 16,67 33,33 100,00 - - 

fev/19 0,00 16,67 16,67 100,00 - - 

mar/19 - 100,00 83,33 0,00 - - 

abr/19 - 22,22 44,44 55,56 - - 

mai/19 0,00 33,33 33,33 100,00 - - 

jun/19 - 66,67 83,33 100,00 - - 

jul/19 0,00 16,67 16,67 100,00 - - 

TOTAL 0,00 34,67 44,00 81,33 42,86 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

 

Figura 274: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Maguari, para cada parâmetro. 



 

343 

 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 

• Necessidade de melhoria na estrutura e pintura do reservatório. 

• Acionamento do CMB por sistema de partida direta. 

• Conjunto moto bomba expostos a intempéries. 

• Existência de rede em cimento amianto. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

5.3.17. Zona de Expansão – Setor Tocantins 

 

A unidade operacional do setor Tocantins, está localizada na Rua Correia Silva, 

abrangendo parte do bairro Parque Guajará, conforme demonstra a Figura 275, 

atendendo aproximadamente 1.350 ligações. 
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Figura 275: Área de Influência do Setor Tocantins. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do setor Tocantins é composto de um poço profundo (Figura 

276) com potência de 65 cv e captação de aproximadamente 143 m³/h a uma altura 

manométrica de 120 mca. O diâmetro do barrilete de recalque de 200 mm em ferro 

fundido e profundidade do poço de 250 metros, cuja captação é realizada no aquífero 

Pirabas. Não foi verificado tratamento com cloro para desinfecção da água a ser 

distribuída. 

 

Figura 276: Poço do Setor Tocantins. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço se dá por sistema de partida direta, vide a Figura 277, 

tecnologia pouco eficiente, que resulta em redução da vida útil do equipamento e 

elevadas despesas com energia elétrica.  

 

Figura 277: Acionamento do Poço do Setor Tocantins. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Do poço, a água é direcionada para o reservatório elevado, cuja capacidade de 

reservação é de 540 m³, sendo então distribuído por gravidade por rede com diâmetro 

de 200 mm em ferro fundido. 

 

Na Figura 278 pode-se visualizar o reservatório elevado, o qual encontra-se em estado 

de conservação inadequado, necessitando de melhorias estruturais e pintura. 

 

Figura 278: Reservatório Elevado do Setor Tocantins. 

    
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Tocantins é composta de aproximadamente 10 km de 

extensão, cujas características são desconhecidas devido à inexistência de cadastro 

técnico por parte da COSANPA. 

 

O sistema de captação e reservação possui supervisório, vide a Figura 279, onde é 

possível identificar o status da bomba, nível do reservatório e pressão de saída, porém 

desprovido de automação para liga/desliga do poço e modulação de vazão para 

distribuição. A unidade operacional é desprovida de macromedição da vazão de 

distribuição. 
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Figura 279: Supervisório – Setor Tocantins. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Analisando as informações repassadas pela COSANPA e pela AMAE, não foi possível 

identificar a realização de análises de qualidade da água neste setor, descumprindo a 

COSANPA, integralmente a Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da 

Saúde. Tal irresponsabilidade pode ainda colocar em risco a saúde dos usuários do 

sistema público de abastecimento de água neste setor, visto que não há conhecimento 

por parte do poder público, da COSANPA e dos usuários, sobre a qualidade da água 

distribuída 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não realização das análises de qualidade da água, de acordo com a Portaria 

de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Acionamento do poço por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de tratamento da água por desinfecção. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de automação. 
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5.3.18. Zona de Expansão – Setor Eduardo Angelim 

 

A unidade operacional do setor Eduardo Angelim, está localizada no Parque Guajará, 

abrangendo os bairros Parque Guajará, Tenoné e Águas Negras, conforme demonstra 

a Figura 280, atendendo aproximadamente 2.900 ligações. 
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Figura 280: Área de Influência do Setor Eduardo Angelim. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do setor Eduardo Angelim é composto de um poço profundo 

(Figura 281) com captação de aproximadamente 199 m³/h, diâmetro do barrilete de 

recalque de 250 mm em ferro fundido e profundidade do poço de 270 metros, cuja 

captação é realizada no aquífero Pirabas. Não foi verificado tratamento com cloro para 

desinfecção da água a ser distribuída. 

 

Figura 281: Poço do Setor Eduardo Angelim. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço se dá por sistema de partida direta, vide a Figura 282, sistema 

que resulta em redução da vida útil do equipamento e elevadas despesas com energia 

elétrica.  

 

Figura 282: Acionamento do Poço do Setor Eduardo Angelim. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Do poço, a água é direcionada para o reservatório elevado, cuja capacidade de 

reservação é de 500 m³, sendo então distribuído por gravidade por rede com diâmetro 

de 300 mm em ferro fundido. 

 

Na Figura 283 pode-se visualizar o reservatório elevado, o qual encontra-se em estado 

de conservação inadequado, necessitando de melhorias estruturais e pintura. 

 

Figura 283: Reservatório Elevado do Setor Eduardo Angelim. 

    
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Eduardo Angelim é composta de aproximadamente 15 

km de extensão, cujas características são desconhecidas devido à inexistência de 

cadastro técnico por parte da COSANPA. 

 

O sistema é desprovido de telemetria, não sendo possível identificar o status do poço, 

nível do reservatório e pressão de saída em tempo real. 

 

Analisando as informações repassadas pela COSANPA e pela AMAE, não foi possível 

identificar a realização de análises de qualidade da água neste setor, descumprindo a 

COSANPA, integralmente a Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da 

Saúde. Tal irresponsabilidade pode ainda colocar em risco a saúde dos usuários do 

sistema público de abastecimento de água neste setor, visto que não há conhecimento 

por parte do poder público, da COSANPA e dos usuários, sobre a qualidade da água 

distribuída 
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Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não realização das análises de qualidade da água, de acordo com a Portaria 

de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Acionamento do poço por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de tratamento da água por desinfecção. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

5.3.19. Zona de Expansão – Setor Tenoné 

 

A unidade operacional do setor Tenoné, está localizada na Avenida Central, 

abrangendo parte do bairro Tenoné, conforme demonstra a Figura 284, atendendo 

aproximadamente 2.300 ligações. 
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Figura 284: Área de Influência do Setor Tenoné. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 



 

354 

 

O sistema de produção do setor Tenoné é composto de um poço profundo (Figura 

285) com captação de aproximadamente 150 m³/h, diâmetro do barrilete de recalque 

de 250 mm em ferro fundido e profundidade do poço de 270 metros, cuja captação é 

realizada no aquífero Pirabas. O tratamento é realizado com pastilhas de cloro, cuja 

aplicação é realizada diretamente no barrilete do poço. 

 

Figura 285: Poço do Setor Tenoné. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço se dá por sistema de soft starter, vide a Figura 286, tecnologia 

que permite uma partida suave do equipamento, aumentando a vida útil e reduzindo 

as despesas com energia elétrica.  

 

Figura 286: Acionamento do Poço do Setor Tenoné. 

   

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Para melhorar a oferta de água para o setor, a COSANPA está instalando um novo 

poço no terreno ao lado, vide a Figura 287. A crítica referente a esta obra está no fato 

de o poço estar dentro de uma estrutura de alvenaria coberta, o que impossibilitará 

manutenções preventivas e/ou corretivas no conjunto moto bomba do poço. 

 

Figura 287: Novo Poço do Setor Tenoné. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do poço, a água é direcionada para o reservatório elevado, cuja capacidade de 

reservação é de 570 m³, sendo então distribuído por gravidade em rede com diâmetro 

de 300 mm em ferro fundido. Na Figura 288 pode-se visualizar o reservatório elevado, 

o qual encontra-se em adequado estado de conservação. 

 

Figura 288: Reservatório Elevado do Setor Tenoné. 

     
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Tenoné é composta de aproximadamente 19 km de 

extensão, sendo: 
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• PVC – 14,4 km 

• PVC DeF°F° – 4,6 km 

 

O sistema de captação e reservação possui supervisório, onde é possível identificar o 

status da bomba, nível do reservatório e pressão de saída, porém desprovido de 

automação para liga/desliga do poço e modulação de vazão para distribuição. A 

unidade operacional é desprovida de macromedição da vazão de distribuição. 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, foram realizadas análises na saída 

do reservatório e na rede de distribuição. Segundo a AMAE, observou-se o não 

cumprimento do plano de amostragem, além da ausência dos resultados das análises 

de alguns parâmetros sem a devida justificativa para alguns meses. No Quadro 70 

são apresentados os resultados de conformidade obtidos de 12 meses, a partir de 

agosto de 2018 a julho de 2019. 

 

Quadro 70: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema Tenoné - 
Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 0 0 6 5 6 5 6 6 0 0 0 0 

set/18 0 0 6 0 6 0 6 6 0 0 0 0 

out/18 0 0 6 0 6 0 6 6 0 0 0 0 

nov/18 0 0 6 2 6 6 6 6 0 0 0 0 

dez/18 0 0 6 0 6 6 6 6 0 0 0 0 

jan/19 0 0 6 5 6 5 6 6 0 0 0 0 

fev/19 0 0 6 1 6 6 6 6 0 0 0 0 

mar/19 0 0 6 3 6 6 6 6 0 0 0 0 

abr/19 1 0 7 0 7 7 7 7 0 0 0 0 

mai/19 0 0 6 1 6 3 6 6 0 0 0 0 

jun/19 0 0 6 2 6 0 6 0 6 0 6 0 

jul/19 0 0 6 3 6 0 6 6 0 0 0 0 

TOTAL 1 0 73 22 73 44 73 67 6 0 6 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Conforme Quadro 71 e Figura 289, os parâmetros cor aparente, turbidez e cloro 

apresentaram análises em não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 

do Ministério da Saúde. Os parâmetros pH, coliformes totais e E. Coli atenderam os 



 

357 

 

índices do plano de amostragem, porém só foram feitas análises para esses 

parâmetros em apenas 1 dos 12 meses. 

 

O cloro foi o parâmetro que atingiu o maior percentual de análises em não 

conformidade, correspondendo a 92% do total de análises realizadas para esse 

parâmetro. Observa-se que dos 11 meses analisados, apenas 1 mês atendeu o 

padrão, mais especificamente junho de 2019, os restantes dos meses atingiram 100% 

de análises em não conformidade. 

 

Para a turbidez, aproximadamente 60% das análises estiveram fora do padrão sendo 

que o período de novembro a maio de 2019 foi o que apresentou os maiores 

percentuais de não atendimento. Para a cor aparente, cerca de 30% do total de 

análises realizadas nesse parâmetro estiveram em não conformidade, sendo os 

meses agosto de 2018 e janeiro de 2019 os que obtiveram maior percentual, 

correspondendo a 83% das análises para ambos os meses. 

 

Quadro 71: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pelo Sistema Tenoné. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 - 83,33 83,33 100,00 - - 

set/18 - 0,00 0,00 100,00 - - 

out/18 - 0,00 0,00 100,00 - - 

nov/18 - 33,33 100,00 100,00 - - 

dez/18 - 0,00 100,00 100,00 - - 

jan/19 - 83,33 83,33 100,00 - - 

fev/19 - 16,67 100,00 100,00 - - 

mar/19 - 50,00 100,00 100,00 - - 

abr/19 0,00 0,00 100,00 100,00 - - 

mai/19 - 16,67 50,00 100,00 - - 

jun/19 - 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

jul/19 - 50,00 0,00 100,00 - - 

TOTAL 0,00 30,14 60,27 91,78 0,00 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

 
Figura 289: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 

Tenoné, para cada parâmetro. 
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Novo poço instalado dentro de estrutura civil coberta, impossibilitando 

manutenções. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

 

5.3.20. Zona de Expansão – Setor Quinta dos Paricás 

 

A unidade operacional do Setor de distribuição Quinta dos Paricás, está localizada no 

condomínio habitacional MCMV Quinta dos Paricás, o qual está ainda em fase de 

entrega aos moradores. 
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Figura 290: Área de Influência do Setor Quinta dos Paricás. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do Setor Quinta dos Paricás é composto de um poço profundo 

(Figura 291) com captação no aquífero Pirabas e capacidade de produção 

desconhecida, apesar de estar com macromedidor instalado.  

 

Figura 291: Poço do Setor Quinta dos Paricás. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do poço, a água é direcionada diretamente ao sistema de reservação, composto de 

um reservatório enterrado e um elevado demonstrados nas Figuras 292 e 293, cujas 

capacidades de reservação são de 1.000 m³ e 600 m³ respectivamente. 

 

Figura 292: Reservatório Enterrado do Setor de Distribuição Quinta dos Paricás. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 293: Reservatório Elevado do Setor de Distribuição Quinta dos Paricás. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada diretamente para o reservatório elevado 

por meio de uma estação elevatória com três conjuntos moto bomba (Figura 294), 

sendo dois operando e um reserva. Os conjuntos moto bomba são compostos de 

motor WEG com potência de 30 cv e bomba KSB Meganorm cuja capacidade de 

recalque e altura manométrica são desconhecidas.  

 

Figura 294: EAT do Setor de Distribuição Quinta dos Paricás. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço e dos conjuntos moto bomba do recalque são realizados por 

sistema de soft start, vide a Figura 295, tecnologia que permite uma partida suave do 

CMB, resultando em aumento da vida útil do equipamento e redução das despesas 

com energia elétrica. 

Figura 295: Acionamento dos Poços e CMBs –Setor Quinta dos Paricás. 
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Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Informações sobre a rede de distribuição do Setor Quinta dos Paricás não foram 

repassadas pela COSANPA, não havendo quaisquer informações referentes a sua 

extensão, diâmetro e material. Segundo levantamento pela consultora, com base em 

imagens de satélite, o setor possui uma extensão de rede de abastecimento de 

aproximadamente 8,6 km.  

 

A unidade operacional possui automação de liga/desliga dos conjuntos moto bomba 

e supervisório, vide a Figura 296, onde é possível identificar o status da bomba, nível 

do reservatório e pressão de saída.  

 

Figura 296: Supervisório –Setor Quinta dos Paricás. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Analisando as informações repassadas pela COSANPA e pela AMAE, não foi possível 
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identificar a realização de análises de qualidade da água neste setor, descumprindo a 

COSANPA, integralmente a Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da 

Saúde. Tal irresponsabilidade pode ainda colocar em risco a saúde dos usuários do 

sistema público de abastecimento de água neste setor, visto que não há conhecimento 

por parte do poder público, da COSANPA e dos usuários, sobre a qualidade da água 

distribuída 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não realização das análises de qualidade da água, de acordo com a Portaria 

de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Desconhecimento da rede de distribuição por parte da COSANPA. 

 

5.3.21. Zona de Expansão – Setor Viver Primavera 

 

A unidade operacional do Setor de distribuição Viver Primavera, está localizada no 

condomínio habitacional MCMV Viver Primavera, abastecendo aproximadamente 704 

residências. 
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Figura 297: Área de Influência do Setor Viver Primavera. 

 
 Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do Setor Viver Primavera é composto de dois poços profundos 

com captação no aquífero Pirabas e capacidade de produção de 38 m³/h cada, vide a 

Figura 298. No entanto, durante a visita técnica (agosto de 2019) apenas um estava 

em operação. Os dois poços possuem macromedidores instalados, porém o 

macromedidor do poço em operação estava inoperante. O poço à direita da imagem 

abaixo possui um filtro instalado no barrilete. Também não foi identificado ponto de 

aplicação de cloro para o tratamento da água a ser distribuída pelo processo de 

desinfecção. 

 

Figura 298: Poços do Setor Viver Primavera. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Dos poços, a água é direcionada diretamente ao sistema de reservação (Figura 299), 

composto de um reservatório apoiado e um elevado. 

 

Figura 299: Reservatórios do Setor de Distribuição Viver Primavera. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada diretamente para o reservatório elevado 

por meio de uma estação elevatória com dois conjuntos moto bomba (Figura 300), 
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sendo um operando e um reserva. Os conjuntos moto bomba são compostos de motor 

WEG com potência de 15 cv e bomba KSB Meganorm com capacidade de recalque 

de até 45,23 m³/h a uma altura manométrica de 37,72 mca.  

 

Figura 300: EAT do Setor de Distribuição Viver Primavera. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço e dos conjuntos moto bomba do recalque são realizados por 

sistema de partida direta, vide a Figura 301, tecnologia que resulta em redução da 

vida útil do equipamento e elevadas despesas com energia elétrica.  

 

Figura 301: Acionamento dos Poços e CMBs –Setor Viver Primavera. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório elevado é composto de uma tubulação de 

200 mm em PVC/PBA, já a distribuição para o Setor Viver Primavera é realizada por 
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adutora de 250 mm de diâmetro em cimento amianto. 

 

Informações sobre a rede de distribuição do Setor Viver Primavera não foram 

repassadas pela COSANPA, não havendo quaisquer informações referentes a sua 

extensão, diâmetro e material. Segundo levantamento pela consultora, com base em 

imagens de satélite, o setor possui uma extensão de rede de abastecimento de 

aproximadamente 1,01 km.  

 

O sistema possui automação de liga/desliga dos conjuntos moto bomba a distância. 

 

Analisando as informações repassadas pela COSANPA e pela AMAE, não foi possível 

identificar a realização de análises de qualidade da água neste setor, descumprindo a 

COSANPA, integralmente a Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da 

Saúde. Tal irresponsabilidade pode ainda colocar em risco a saúde dos usuários do 

sistema público de abastecimento de água neste setor, visto que não há conhecimento 

por parte do poder público, da COSANPA e dos usuários, sobre a qualidade da água 

distribuída 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não realização das análises de qualidade da água, de acordo com a Portaria 

de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico dos poços. 

• Poço inoperante, diminuindo a capacidade de produção. 

• Acionamento do poço e recalque por sistema de partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

• Desconhecimento da rede de distribuição por parte da COSANPA. 

 

5.3.22. Zona de Expansão – Setor Águas Negras 
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A unidade operacional do setor Águas Negras, está localizada na Rua Hélio 

Amanajás, abrangendo parte dos bairros Águas Negras, Maracacuera e Parque 

Guajará, conforme demonstra a Figura 302, atendendo aproximadamente 3.100 

ligações. 
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Figura 302: Área de Influência do Setor Águas Negras. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do setor Águas Negras é composto de um poço profundo 

(Figura 303) com capacidade de produção de 234 m³/h e potência de 100 cv. O 

diâmetro do barrilete de recalque é de 200 mm em PVC DeF°F° e a profundidade do 

poço de 270 metros, cuja captação é realizada no aquífero Pirabas. Não foi verificado 

tratamento com cloro para desinfecção da água a ser distribuída. 

 

Figura 303: Poço do Setor Águas Negras. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço se dá por sistema de partida direta, vide a Figura 304, 

tecnologia já ultrapassada, que resulta em redução da vida útil do equipamento e 

elevadas despesas com energia elétrica.  

 

Figura 304: Acionamento do Poço do Setor Águas Negras. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Do poço, a água é direcionada para o reservatório elevado, vide a Figura 305, cuja 

capacidade de reservação é de 500 m³ e necessita de melhorias na sua estrutura. Do 

reservatório a água é distribuída por gravidade por rede com diâmetro de 200 mm em 

PVC DeF°F°.  

 

Figura 305: Reservatório Elevado do Setor Águas Negras. 

    
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Na saída do reservatório está instalado um macromedidor ultrassônico, demonstrado 

na Figura 306, o qual informa em tempo real a vazão de distribuição para o setor. 

 

Figura 306: Macromedidor Ultrassônico – Setor Águas Negras. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A unidade operacional possui automação de liga/desliga dos conjuntos moto bomba 

e supervisório, vide a Figura 307, onde é possível identificar o status da bomba, nível 

do reservatório e pressão de saída.  
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Figura 307: Supervisório –Setor Águas Negras. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Águas Negras é composta de aproximadamente 25 

km de extensão, cujas características são desconhecidas devido à inexistência de 

cadastro técnico por parte da COSANPA. 

 

Analisando as informações repassadas pela COSANPA e pela AMAE, não foi possível 

identificar a realização de análises de qualidade da água neste setor, descumprindo a 

COSANPA, integralmente a Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da 

Saúde. Tal irresponsabilidade pode ainda colocar em risco a saúde dos usuários do 

sistema público de abastecimento de água neste setor, visto que não há conhecimento 

por parte do poder público, da COSANPA e dos usuários, sobre a qualidade da água 

distribuída. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não realização das análises de qualidade da água, de acordo com a Portaria 

de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Inexistência de cadastro da rede de distribuição. 

• Acionamento do poço por sistema de partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 
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• Inexistência de tratamento da água por desinfecção. 

 

5.3.23. Zona de Expansão – Setor Morada de Deus 

 

A unidade operacional do Setor de distribuição Morada de Deus está localizada à Rua 

Elcione Barbalho, abrangendo parte dos bairros Maracacuera e Campina de Icoaraci, 

conforme demonstra a Figura 308, sendo desconhecido o número de ligações do 

setor. 
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Figura 308: Área de Influência do Setor de Distribuição Morada de Deus. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O setor é composto de apenas um poço desativado, devido ao fato de a bomba ter 

caído no poço e um reservatório elevado com capacidade de reservação de 300 m³, 

vide a Figura 309. Portanto, ambas as unidades operacionais encontram-se fora de 

operação, sendo o setor atualmente abastecido diretamente pelo sistema de 

distribuição Águas Negras. 

 

Figura 309: Poço e Reservatório Abandonado – Setor Morada de Deus. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Morada de Deus é composta de aproximadamente 4 

km de extensão, cuja composição é desconhecida pela COSANPA 

 

Analisando as informações repassadas pela COSANPA e pela AMAE, não foi possível 

identificar a realização de análises de qualidade da água neste setor, descumprindo a 

COSANPA, integralmente a Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da 

Saúde. Tal irresponsabilidade pode ainda colocar em risco a saúde dos usuários do 

sistema público de abastecimento de água neste setor, visto que não há conhecimento 

por parte do poder público, da COSANPA e dos usuários, sobre a qualidade da água 

distribuída 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não realização das análises de qualidade da água, de acordo com a Portaria 

de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 
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• Estrutura em completo estado de abandono. 

• Inexistência de macromedição no setor. 

• Inexistência de cadastro da rede de distribuição do setor. 

 

5.3.24. Zona de Expansão – Setor COHAB 

 

A unidade operacional do setor COHAB, está localizada na Rua Contorno Oeste, 

abrangendo parte do bairro Campina de Icoaraci, conforme demonstra a Figura 310, 

atendendo aproximadamente 1.800 ligações. 
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Figura 310: Área de Influência do Setor COHAB. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do setor COHAB é composto de um poço profundo (Figura 

311) com capacidade de produção de 90 m³/h, cujas características eletromecânicas 

são desconhecidas pela COSANPA. O diâmetro do barrilete de recalque é de 200 mm 

em PVC DeF°F° e a profundidade do poço de 270 metros, cuja captação é realizada 

no aquífero Pirabas. Não foi verificado tratamento com cloro para desinfecção da água 

a ser distribuída. 

 

Figura 311: Poço do Setor COHAB. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço se dá por sistema de partida direta, vide a Figura 312, 

tecnologia pouco eficiente, que resulta em redução da vida útil do equipamento e 

elevadas despesas com energia elétrica.  

 

Figura 312: Acionamento do Poço do Setor COHAB. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

Do poço, a água é direcionada para o reservatório elevado, vide a Figura 313, cuja 
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capacidade de reservação é de 250 m³ e necessita de melhorias na sua estrutura. Do 

reservatório a água é distribuída por gravidade por rede com diâmetro de 200 mm em 

PVC DeF°F°. Por meio de manobras na operação, é possível mandar do poço 

diretamente para a rede de distribuição, situação usualmente operacionalizada 

durante o dia. 

 

Figura 313: Reservatório Elevado do Setor COHAB. 

    
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor COHAB é composta de aproximadamente 14 km de 

extensão, cujas características são desconhecidas devido à inexistência de cadastro 

técnico por parte da COSANPA. 

 

O sistema é desprovido de telemetria, não sendo possível identificar o status do poço, 

nível do reservatório e pressão de saída em tempo real. 

 

Analisando as informações repassadas pela COSANPA e pela AMAE, não foi possível 

identificar a realização de análises de qualidade da água neste setor, descumprindo a 

COSANPA, integralmente a Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da 

Saúde. Tal irresponsabilidade pode ainda colocar em risco a saúde dos usuários do 

sistema público de abastecimento de água neste setor, visto que não há conhecimento 

por parte do poder público, da COSANPA e dos usuários, sobre a qualidade da água 

distribuída 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 
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• Não realização das análises de qualidade da água, de acordo com a Portaria 

de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Reservatório necessita de melhorias estruturais. 

• Inexistência de cadastro da rede de distribuição. 

• Acionamento do poço por sistema de partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de tratamento da água por desinfecção. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

5.3.25. Zona de Expansão – Setor São Roque 

 

A unidade operacional do setor São Roque, está localizada na Travessa São Roque, 

abrangendo parte dos bairros Campina de Icoaraci, Cruzeiro e Agulha, conforme 

demonstra a Figura 314, atendendo aproximadamente 6.500 ligações. 
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Figura 314: Área de Influência do Setor São Roque. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do setor São Roque é composto de um poço profundo (Figura 

315) cuja capacidade de produção e características eletromecânicas são 

desconhecidas pela COSANPA. O diâmetro do barrilete de recalque é de 250 mm em 

ferro fundido e a profundidade do poço de 270 metros, cuja captação é realizada no 

aquífero Pirabas. Não foi verificado tratamento com cloro para desinfecção da água a 

ser distribuída. 

 

Figura 315: Poço do Setor São Roque. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço se dá por sistema de partida direta, vide a Figura 316, 

tecnologia já ultrapassada, que resulta em redução da vida útil do equipamento e 

elevadas despesas com energia elétrica.  

 

Figura 316: Acionamento do Poço do Setor São Roque. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Do poço, a água é direcionada diretamente para a rede de distribuição, pois o 

reservatório elevado, vide a Figura 317, cuja capacidade de reservação é de 500 m³ 

encontrava-se desativado no período da visita técnica (agosto de 2019).  

 

Figura 317: Reservatório Elevado do Setor São Roque. 

    
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor São Roque é composta de aproximadamente 25 km 

de extensão, cujas características são desconhecidas devido à inexistência de 

cadastro técnico por parte da COSANPA. 

 

O sistema é desprovido de telemetria, não sendo possível identificar o status do poço, 

nível do reservatório e pressão de saída em tempo real. 

 

Analisando as informações repassadas pela COSANPA e pela AMAE, não foi possível 

identificar a realização de análises de qualidade da água neste setor, descumprindo a 

COSANPA, integralmente a Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da 

Saúde. Tal irresponsabilidade pode ainda colocar em risco a saúde dos usuários do 

sistema público de abastecimento de água neste setor, visto que não há conhecimento 

por parte do poder público, da COSANPA e dos usuários, sobre a qualidade da água 

distribuída 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 
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• Não realização das análises de qualidade da água, de acordo com a Portaria 

de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Desconhecimento sobre a capacidade produtiva do poço. 

• Reservatório desativado necessita de melhorias estruturais. 

• Inexistência de cadastro da rede de distribuição. 

• Acionamento do poço por sistema de partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de tratamento da água por desinfecção. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

5.3.26. Zona de Expansão – Setor Souza Franco 

 

A unidade operacional do Setor de distribuição Souza Franco, está localizada na 

Travessa Souza Franco, abrangendo parte dos bairros Ponta Grossa, Souza Franco 

e Agulha, conforme demonstra a Figura 318, abastecendo aproximadamente 6.500 

ligações. Este sistema possui ainda um by pass para auxiliar no abastecimento do 

bairro Paracuri,  
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Figura 318: Área de Influência do Setor de Distribuição Souza Franco. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do Setor Souza Franco é composto de dois poços profundos, 

sendo o Poço P1 no terreno da COSANPA, o qual encontrava-se em manutenção no 

período da visita técnica (agosto de 2019), vide a Figura 319, e o Poço P2 instalado 

em terreno sem proteção localizado na mesma rua (Figura 320).  

 

Figura 319: Poço P1 no Terreno da COSANPA. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 320: Poço P2 em Terreno Aberto. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Os 2 poços profundos fazem a captação do aquífero Pirabas e possuem as seguintes 

características demonstradas no Quadro 72. 
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Quadro 72: Características dos Poços do Setor Souza Franco. 

Nome 
Profundidade do Poço 

e da Bomba (m) 
Diâmetro (pol) Vazão (m³/h) 

P1 270 12” camisa / 8” coluna edutora 251 

P2 270 12” camisa / 8” coluna edutora 284 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Dos poços, a água é direcionada diretamente ao sistema de reservação (Figura 321), 

composto de um reservatório apoiado com volume de 600 m³, além de um elevado 

que encontra-se desativado. Não foi verificada a aplicação de cloro para tratamento 

por desinfecção da água a ser distribuída. 

 

Figura 321: Reservatórios do Setor de Distribuição Souza Franco. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada diretamente para a rede de distribuição 

por meio de uma estação elevatória com dois conjuntos moto bomba (Figura 322), 

não havendo equipamento reserva. Os CMBs são compostos de motor WEG com 

potência de 60 cv e rotação de 1780 rpm e bombas IMBIL com capacidade de recalque 

de até 240 m³/h e 200 m³/h, ambas a uma altura manométrica de 52 mca. 
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Figura 322: EAT do Setor de Distribuição Souza Franco. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Somando-se a capacidade de recalque dos dois CMBs trabalhando simultaneamente, 

tem-se uma vazão máxima de recalque de 440 m³/h, ou seja, 122 L/s. 

 

O acionamento do poço em funcionamento e de um conjunto moto bomba se dá por 

sistema soft start, enquanto para o poço parado e para o outro CMB se dá sistema de 

partida direta, vide a Figura 323.  

 

Figura 323: Acionamento dos Poços e CMBs –Setor Souza Franco. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório elevado é composto de duas tubulações de 

200 mm em aço e uma de 300 mm de diâmetro em ferro fundido, já a distribuição para 

o Setor Souza Franco é realizada por adutora de 400 mm de diâmetro em ferro 

fundido. 
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Informações sobre a rede de distribuição do Setor Souza Franco não foram 

repassadas pela COSANPA, não havendo quaisquer informações referentes a sua 

extensão, diâmetro e material. Segundo levantamento pela consultora, com base em 

imagens de satélite, o setor possui uma extensão de rede de abastecimento de 

aproximadamente 18,45 km. Esta unidade operacional pode ainda auxiliar no 

abastecimento dos setores Paracuri e São Roque de acordo com as manobras de 

rede do setor operacional. 

 

Segundo informações repassadas pelo comitê executivo, o setor possui um sistema 

de desinfecção por meio de cloradores, os quais estão apresentados na Figura 324. 

 

Figura 324: Sistema de Desinfecção do Setor Souza Franco. 

   
Fonte: AMAE. 

 

Apesar da existência do referido sistema, a mesma fonte salienta que o mesmo se 

apresenta operacionalmente ineficaz. 

 

Analisando as informações repassadas pela COSANPA e pela AMAE, não foi possível 

identificar a realização de análises de qualidade da água neste setor, descumprindo a 

COSANPA, integralmente a Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da 

Saúde. Tal irresponsabilidade pode ainda colocar em risco a saúde dos usuários do 

sistema público de abastecimento de água neste setor, visto que não há conhecimento 

por parte do poder público, da COSANPA e dos usuários, sobre a qualidade da água 

distribuída. 
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Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não realização das análises de qualidade da água, de acordo com a Portaria 

de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico dos poços. 

• Acionamento de um poço e um CMB da elevatória por partida direta. 

• Poço com problema operacional estava parado durante a visita técnica. 

• Inadequado estado de conservação do abrigo dos CMBs. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Desconhecimento da rede de distribuição. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

 

5.3.27. Zona de Expansão – Setor Paracuri 

 

A unidade operacional do setor Paracuri, está localizada na Rua L1, abrangendo parte 

dos bairros Paracuri e Agulha, conforme demonstra a Figura 325, atendendo 

aproximadamente 1.900 ligações. 
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Figura 325: Área de Influência do Setor Paracuri. 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do setor Paracuri é composto de um poço profundo (Figura 

326) cuja características eletromecânicas e capacidade de produção são 

desconhecidas, com diâmetro do barrilete de recalque de 200 mm em ferro fundido e 

profundidade do poço de 270 metros, cuja captação é realizada no aquífero Pirabas. 

Não foi verificado tratamento com cloro para desinfecção da água a ser distribuída. 

 

Figura 326: Poço do Setor Paracuri. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço se dá por sistema soft start, vide a Figura 327, tecnologia que 

permite uma partida suave do conjunto moto bomba, reduzindo gastos com energia 

elétrica e aumentando a vida útil do equipamento.  

 

Figura 327: Acionamento do Poço do Setor Paracuri. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Do poço, a água é direcionada para o reservatório elevado, vide a Figura 328, cuja 

capacidade de reservação é de 550 m³, sendo então distribuído por gravidade por 

rede com diâmetro de 250 mm em ferro fundido. Por meio de manobras na operação, 

é possível mandar do poço diretamente para a rede de distribuição. 

 

Figura 328: Reservatório Elevado do Setor Paracuri. 

    
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Informações sobre a rede de distribuição do Setor Paracuri não foram repassadas 

pela COSANPA, não havendo quaisquer informações referentes a sua extensão, 

diâmetro e material. Segundo levantamento pela consultora, com base em imagens 

de satélite, o setor possui uma extensão de rede de abastecimento de 

aproximadamente 12,44 km. 

 

Além das unidades em operação, o sistema conta ainda com um reservatório apoiado 

com capacidade de reservação de 1.500 m³ e dois conjuntos moto bomba com 

potência de 30 cv para realização do recalque para a distribuição ou para o 

reservatório elevado. No entanto, estas unidades, demonstradas na Figura 329, nunca 

foram utilizadas devido à existência de constante vazamento no reservatório apoiado. 
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Figura 329: Reservatório Apoiado e EAT do Setor Paracuri. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O sistema de captação e reservação possui supervisório, vide a Figura 330, onde é 

possível identificar o status da bomba, nível do reservatório e pressão de saída, porém 

desprovido de automação para liga/desliga do poço e modulação de vazão para 

distribuição. A unidade operacional é desprovida de macromedição da vazão de 

distribuição. 

 
Figura 330: Supervisório – Setor Paracuri. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Analisando as informações repassadas pela COSANPA e pela AMAE, não foi possível 

identificar a realização de análises de qualidade da água neste setor, descumprindo a 

COSANPA, integralmente a Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da 

Saúde. Tal irresponsabilidade pode ainda colocar em risco a saúde dos usuários do 

sistema público de abastecimento de água neste setor, visto que não há conhecimento 
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por parte do poder público, da COSANPA e dos usuários, sobre a qualidade da água 

distribuída 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não realização das análises de qualidade da água, de acordo com a Portaria 

de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Desconhecimento da capacidade produtiva do poço. 

• Reservatório desativado por vazamentos na estrutura. 

• Conjuntos moto bomba novos e inoperantes. 

• Inexistência de cadastro da rede de distribuição. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de tratamento da água por desinfecção. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de automação. 

 

5.3.28. Zona de Expansão – Setor Brasília 

 

A unidade operacional do setor Brasília, está localizada na Rua Flamengo, 

abrangendo o bairro Brasília, conforme demonstra a Figura 331, atendendo 

aproximadamente 3.500 ligações. 
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Figura 331: Área de Influência do Setor Brasília. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do setor Brasília é composto de um poço profundo (Figura 

332) com capacidade de produção de 200 m³/h, e cujas características 

eletromecânicas são desconhecidas pela COSANPA. O diâmetro do barrilete de 

recalque é de 200 mm em PVC DeF°F° e a profundidade do poço de 270 metros, cuja 

captação é realizada no aquífero Pirabas. Não foi verificado tratamento com cloro para 

desinfecção da água a ser distribuída. 

 

Figura 332: Poço do Setor Brasília. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço se dá por sistema de partida direta, vide a Figura 333, 

tecnologia já ultrapassada, que resulta em redução da vida útil do equipamento e 

elevadas despesas com energia elétrica.  

 
Figura 333: Acionamento do Poço do Setor Brasília. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Do poço, a água é direcionada diretamente para a rede de distribuição, pois o 

reservatório elevado, vide a Figura 334, cuja capacidade de reservação é de 500 m³ 

encontrava-se desativado no período da visita técnica (agosto de 2019). 

 

Figura 334: Reservatório Elevado do Setor Brasília. 

   
 Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Brasília é composta de aproximadamente 24,2 km de 

extensão, cujas características são desconhecidas devido à inexistência de cadastro 

técnico por parte da COSANPA. 

 

O sistema é desprovido de telemetria, não sendo possível identificar o status do poço, 

nível do reservatório e pressão de saída em tempo real. 

 

Analisando as informações repassadas pela COSANPA e pela AMAE, não foi possível 

identificar a realização de análises de qualidade da água neste setor, descumprindo a 

COSANPA, integralmente a Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da 

Saúde. Tal irresponsabilidade pode ainda colocar em risco a saúde dos usuários do 

sistema público de abastecimento de água neste setor, visto que não há conhecimento 

por parte do poder público, da COSANPA e dos usuários, sobre a qualidade da água 

distribuída 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 
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• Não realização das análises de qualidade da água, de acordo com a Portaria 

de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Setor não possui sistema de reservação operante. 

• Inexistência de cadastro da rede de distribuição. 

• Acionamento do poço por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de tratamento da água por desinfecção. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

5.3.29. Zona de Expansão – Setor São João do Outeiro 

 

A unidade operacional do setor São João do Outeiro, está localizada na Rua Manoel 

Barata, abrangendo parte dos bairros São João do Outeiro e Água Boa, conforme 

demonstra a Figura 335, atendendo aproximadamente 3.000 ligações. 
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Figura 335: Área de Influência do Setor São João do Outeiro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do setor São João do Outeiro é composto de um poço 

profundo (Figura 336), cuja capacidade de produção de 200 m³/h e características 

eletromecânicas são desconhecidas pela COSANPA, com diâmetro do barrilete de 

recalque de 250 mm em PVC DeF°F° e profundidade do poço de 270 metros, cuja 

captação é realizada no aquífero Pirabas. Não foi verificado tratamento com cloro para 

desinfecção da água a ser distribuída. 

 

Figura 336: Poço do Setor São João do Outeiro. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço se dá por sistema de partida direta, vide a Figura 337, 

tecnologia já ultrapassada, que resulta em redução da vida útil do equipamento e 

elevadas despesas com energia elétrica.  

 

Figura 337: Acionamento do Poço do Setor São João do Outeiro. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Do poço, a água é direcionada para o reservatório elevado com capacidade de 

reservação de 660 m³ (Figura 338) ou diretamente para a rede de distribuição, de 

acordo com a determinação do setor operacional. 

 

Figura 338: Reservatório Elevado do Setor São João do Outeiro. 

    
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Informações sobre a rede de distribuição do Setor São João do Outeiro não foram 

repassadas pela COSANPA, não havendo quaisquer informações referentes a sua 

extensão, diâmetro e material. Segundo levantamento pela consultora, com base em 

imagens de satélite, o setor possui uma extensão de rede de abastecimento de 

aproximadamente 61,5 km. 

 

O sistema é desprovido de telemetria, não sendo possível identificar o status do poço, 

nível do reservatório e pressão de saída em tempo real. 

 

Analisando as informações repassadas pela COSANPA e pela AMAE, não foi possível 

identificar a realização de análises de qualidade da água neste setor, descumprindo a 

COSANPA, integralmente a Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da 

Saúde. Tal irresponsabilidade pode ainda colocar em risco a saúde dos usuários do 

sistema público de abastecimento de água neste setor, visto que não há conhecimento 

por parte do poder público, da COSANPA e dos usuários, sobre a qualidade da água 

distribuída 
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Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não realização das análises de qualidade da água, de acordo com a Portaria 

de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Inexistência de cadastro da rede de distribuição. 

• Acionamento do poço por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de tratamento da água por desinfecção. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

5.3.30. Zona de Expansão – Setor Água Boa 

 

A unidade operacional do setor Água Boa, está localizada na Rua Flamengo, 

abrangendo parte do bairro Água, conforme demonstra a Figura 339, atendendo 

aproximadamente 4.500 ligações. 
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Figura 339: Área de Influência do Setor Água Boa. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do setor Água Boa é composto de um poço profundo (Figura 

340) com capacidade de produção de 80 m³/h, e cujas características eletromecânicas 

são desconhecidas pela COSANPA. O diâmetro do barrilete de recalque é de 200 mm 

em ferro fundido e a profundidade do poço de 270 metros, cuja captação é realizada 

no aquífero Pirabas. Não foi verificado tratamento com cloro para desinfecção da água 

a ser distribuída. 

 

Figura 340: Poço do Setor Água Boa. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento do poço se dá por sistema de partida direta, vide a Figura 341, 

tecnologia já ultrapassada, que resulta em redução da vida útil do equipamento e 

elevadas despesas com energia elétrica. 

 

Figura 341: Acionamento do Poço do Setor Água Boa. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Do poço, a água é direcionada diretamente para a rede de distribuição, pois o 

reservatório elevado, vide a Figura 342, cuja capacidade de reservação é de 500 m³ 

encontrava-se desativado no período da visita técnica (agosto de 2019). Segundo 

informações da COSANPA, assim que o segundo poço entrar em operação, o qual está 

sendo perfurado como mostra a Figura 343, entrará também em operação o 

reservatório elevado. 

 

Figura 342: Reservatório Elevado do Setor Água Boa. 

    
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 343: Perfuração de Segundo Poço do Setor Água Boa. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Água Boa é composta de aproximadamente 24,5 km 

de extensão, cujas características são desconhecidas devido à inexistência de 

cadastro técnico por parte da COSANPA. 
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Analisando as informações repassadas pela COSANPA e pela AMAE, não foi possível 

identificar a realização de análises de qualidade da água neste setor, descumprindo a 

COSANPA, integralmente a Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da 

Saúde. Tal irresponsabilidade pode ainda colocar em risco a saúde dos usuários do 

sistema público de abastecimento de água neste setor, visto que não há conhecimento 

por parte do poder público, da COSANPA e dos usuários, sobre a qualidade da água 

distribuída 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não realização das análises de qualidade da água, de acordo com a Portaria 

de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Reservatório desativado devido à baixa capacidade produtiva. 

• Inexistência de cadastro da rede de distribuição. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de tratamento da água por desinfecção. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

5.3.31. Zona de Expansão – Setor Baía do Sol 

 

A unidade operacional do setor Baía do Sol, está localizada na Estada da Baía do Sol, 

Distrito de Mosqueiro, abrangendo o bairro Baía do Sol, conforme demonstra a Figura 

344, atendendo aproximadamente 900 ligações. 
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Figura 344: Área de Influência do Setor Baía do Sol. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do setor Baía do Sol é composto de um poço profundo (Figura 

345), com potência de 35 cv e altura manométrica de 23 mca, diâmetro do barrilete 

de recalque de 200 mm e profundidade do poço de 270 metros, cuja captação é 

realizada no aquífero Pirabas. O tratamento é realizado com pastilhas de cloro, cuja 

aplicação é realizada diretamente no barrilete do poço. 

 

Figura 345: Poço do Setor Baía do Sol. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Segundo informações obtidas na visita técnica, o conjunto moto bomba está instalado 

a uma profundidade de aproximadamente 60 metros e o sistema trabalha 

ininterruptamente. 

 

Um dos problemas na captação ser realizada de modo ininterrupto, é a inexistência 

de folga para recarga no aquífero, fato que já vem resultando na perda de vazão do 

poço, que segundo os operadores, reduziu a vazão de produção de 80 m³/h para 

aproximadamente 30 m³/h ao longo dos últimos 3 anos. 

 

A vazão captada pelo poço é atualmente insuficiente para suprir a demanda de água 

da população do setor, ocorrendo diariamente intermitência no sistema a partir das 21 

hs por um período aproximado de 8 horas. Não há no momento, segundo 

levantamento realizado na visita técnica, projeto de ampliação do sistema de captação 

deste setor. 

 

O acionamento do poço se dá por sistema de partida direta, vide a Figura 346, 
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tecnologia já ultrapassada, que resulta em redução da vida útil do equipamento e 

elevadas despesas com energia elétrica.  

 

Figura 346: Acionamento do Poço do Setor Baía do Sol. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do poço, a água é direcionada para o reservatório elevado, cuja capacidade de 

reservação é de 240 m³. No entanto, segundo informações levantadas durante a visita 

técnica (agosto/2019) esta operacionalização de recalque para o elevado ocorre 

normalmente até cerca de 15 hs, ocorrendo o esvaziamento do reservatório elevado 

devido à demanda de água ser superior à oferta, mudando então a operação para 

distribuição do poço diretamente na rede de distribuição. 

 

Na Figura 347 pode-se visualizar o reservatório elevado, bem como problemas 

estruturais, inclusive com a existências de ferragens expostas, ancoramento 

inadequado e vazamento na tubulação. 
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Figura 347: Reservatório Elevado do Setor Baía do Sol. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório elevado é composto de tubulação de 200 

mm de diâmetro em ferro fundido e a distribuição para o setor Baía do Sol é realizada 

por adutora de 200 mm em PVC DeF°F°.  

 

Informações sobre a rede de distribuição do Setor Baía do Sol não foram repassadas 

pela COSANPA, não havendo quaisquer informações referentes a sua extensão, 

diâmetro e material. Segundo levantamento pela consultora, com base em imagens 

de satélite, o setor possui uma extensão de rede de abastecimento de 

aproximadamente 35,12 km. 

 

Esta unidade operacional é desprovida de sistema supervisório e de automação, 

havendo necessidade de manter um operador fixo na unidade operacional para o 

controle do sistema. 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, observa-se uma ausência de 

resultados de análises em nove dos doze meses analisados, havendo monitoramento 

somente no mês de outubro de 2018, junho e julho de 2019. Desses resultados, 

houve análises em não conformidade para os parâmetros cloro em junho de 2019, 

turbidez e cor aparente em julho de 2019, conforme demonstrado no Quadro 73, onde 

é possível verificar os resultados de conformidade obtidos de 12 meses, a partir de 

agosto de 2018 a julho de 2019. 
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Quadro 73: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema Baía do 
Sol - Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 
Ausência de resultados de análises nos relatórios 

set/18 

out/18 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

nov/18 

Ausência de resultados de análises nos relatórios 
 
 
 
 

Ausência de resultados de análises nos relatórios 

dez/18 

jan/19 

fev/19 

mar/19 

abr/19 

mai/19 

jun/19 1 0 4 0 4 0 4 1 2 0 2 0 

jul/19 1 0 4 1 4 1 4 0 4 0 4 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Vazão captada insuficiente para supri a demanda do setor. 

• Acionamento do poço por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Reservatório com problemas estruturais. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de cadastro técnico da rede de distribuição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

5.3.32. Zona de Expansão – Setor Carananduba 

 

A unidade operacional do setor Carananduba, está localizada na Rodovia Augusto 

Meira Filho, Distrito de Mosqueiro, abrangendo parte do bairro Carananduba, 

conforme demonstra a Figura 348, atendendo aproximadamente 1.500 ligações. 

Figura 348: Área de Influência do Setor Carananduba. 
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O sistema de produção do setor Carananduba é composto de um poço profundo 
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(Figura 349), com potência de 65 cv e altura manométrica de 27 mca, diâmetro do 

barrilete de recalque de 200 mm em ferro fundido e profundidade do poço de 270 

metros, cuja captação é realizada no aquífero Pirabas. O tratamento é realizado com 

pastilhas de cloro, cuja aplicação é realizada diretamente no barrilete do poço. 

 

Figura 349: Poço do Setor Baía do Sol. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Segundo informações obtidas na visita técnica, o conjunto moto bomba está instalado 

a uma profundidade de aproximadamente 90 metros, com capacidade de recalque 

aproximada de 120 m³/h pelo período de 20 horas por dia, havendo tempo para 

recarga do aquífero. 

 

O acionamento do poço se dá por sistema de partida direta, vide a Figura 350, 

tecnologia já ultrapassada, que resulta em redução da vida útil do equipamento e 

elevadas despesas com energia elétrica.  
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Figura 350: Acionamento do Poço do Setor Carananduba. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do poço, a água é direcionada para o reservatório elevado, vide a Figura 351, cuja 

capacidade de reservação é de 660 m³. O barrilete de recalque até o reservatório 

elevado é composto de tubulação de 200 mm de diâmetro e a distribuição para o setor 

Carananduba é realizada por adutora de mesmo diâmetro, sendo ambas em ferro 

fundido.  

 

Figura 351: Reservatório Elevado do Setor Carananduba. 

    
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Carananduba é composta de aproximadamente 23 km 

de extensão, sendo: 

 

• PVC – 20,5 km 
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• Ferro Fundido – 2,7 km 

• Não Identificada – 0,1 km 

 

Esta unidade operacional é desprovida de sistema supervisório e de automação, 

havendo necessidade de manter um operador fixo na unidade operacional para o 

controle do sistema. 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, observa-se a ausência de 

resultados de análises em dez dos doze meses analisados, havendo monitoramento 

somente no mês de junho e julho de 2019. Desses resultados, houveram análises em 

não conformidade para os parâmetros cloro em julho de 2019, turbidez e cor 

aparente, em junho de 2019, conforme demonstrado no Quadro 74, onde é possível 

verificar os resultados de conformidade obtidos de 12 meses, a partir de agosto de 

2018 a julho de 2019. 

 

Quadro 74: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Carananduba - Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 

Ausência de resultados de análises nos relatórios 

set/18 

out/18 

nov/18 

dez/18 

jan/19 

fev/19 

mar/19 

abr/19 

mai/19 

jun/19 0 0 3 2 3 1 3 0 1 0 1 0 

jul/19 1 0 4 0 4 0 4 2 0 0 0 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 
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• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Acionamento do poço por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

5.3.33. Zona de Expansão – Setor Murubira 

 

A unidade operacional do Setor Murubira, está localizada na Rua da COSANPA, 

abrangendo os bairros Murubira, Ariramba, São Francisco, Carananduba, Porto 

Arthur, Natal do murubira, Chapéu Virado, Farol, Praia Grande e Mangueiras, 

conforme demonstra a Figura 352, atendendo aproximadamente 6.500 ligações e 

auxiliando no abastecimento do Setor 5° Rua. 
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Figura 352: Área de Influência do Setor Murubira. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção Setor Murubira é composto de quatro poços profundos, 

demonstrados nas Figuras 353 e 354. 

 

Figura 353: Poços P1 e P5 do Setor Murubira. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 354: Poços P3 e P4 do Setor Murubira. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O Poço P1 faz captação no Aquífero Barreiras, enquanto os demais três poços fazem 

a captação do aquífero Pirabas e possuem as seguintes características demonstradas 

no Quadro 75. 

 

Quadro 75: Características dos Poços do Setor Murubira. 

Nome 
Profundidade do 

Poço (m) 
Profundidade da 

Bomba (m) 
Diâmetro (mm) Vazão (m³/h) 

P1 180 90 200 50 

P3 250 90 150 70 

P4 250 - 150 20 

P5 250 90 150 50 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Dos poços, a água é direcionada diretamente para duas estações de tratamento, cujo 

objetivo é a redução do teor de ferro. As ETAs são compostas de um aerador e dois 
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filtros cada uma, como mostrado nas Figuras 353 e 354, sendo uma para o tratamento 

dos poços P1 e P5 e outra para o tratamento dos poços P3 e P4. 

 

Figura 355: ETA do Setor Murubira – Poços P1 e P5. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 356: ETA do Setor Murubira – Poços P3 e P4. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A lavagem dos filtros e aeradores é realizada três vezes ao dia com água do 

reservatório enterrado por meio de conjunto moto bomba acionado por partida direta 

(Figura 357) e com auxílio do poço P4. 
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Figura 357: Recalque de Lavagem da ETA. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Da estação de tratamento, a água é direcionada para o reservatório enterrado, 

demonstrado na Figura 358, cuja capacidade de reservação é de 325 m³ e onde é 

realizada a aplicação de cloro para desinfecção. 

 

Figura 358: Reservatório do Setor Murubira. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório enterrado, a água é recalcada diretamente para a rede de distribuição 

por meio de uma estação elevatória com três conjuntos moto bomba (Figura 359), 

porém durante a visita técnica (agosto/2019) apenas dois estavam em operação sem 

CMB reserva. Os CMBs são compostos de motor WEG com potência de 60 cv e 

bombas com capacidade de recalque de até 478 m³/h a uma altura manométrica de 

35 mca. 
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Figura 359: EAT do Setor Murubira. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Somando-se a capacidade de recalque dos dois CMBs trabalhando simultaneamente, 

tem-se uma vazão máxima de recalque de 956 m³/h, ou seja, 265,55 L/s. 

 

Os acionamentos por soft starter estão desativados, ocorrendo os acionamentos dos 

conjuntos moto bomba por sistema de partida direta, vide a Figura 360, tecnologia de 

baixa eficiência, que resulta em redução da vida útil dos equipamentos e elevadas 

despesas com energia elétrica.  

 

Figura 360: Acionamento dos CMBs –Setor Murubira. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório é composto de tubulação de 300 mm de 

diâmetro e a distribuição para o setor realizada por adutora de 500 mm (Figura 361), 
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sendo ambas as adutoras em ferro fundido.   

 

Figura 361: Saída para a Distribuição do Setor Murubira. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Neste sistema de distribuição, é importante ressaltar que algumas unidades 

operacionais estão superdimensionadas, visto que para atender uma demanda de 

apenas 6.500 ligações, a capacidade de recalque chega a 478 m³/h por cmb e a 

adutora de distribuição é de 500 mm. Ou seja, com o sistema trabalhando com apenas 

um CMB, o esvaziamento do reservatório de 325 m³ ocorre em apenas 40 minutos. 

Deste modo, há necessidade de acionamentos de liga/desliga do equipamento muitas 

vezes ao dia, elevando os gastos com energia elétrica. 

 

Outra demonstração de superdimensionamento dos conjuntos moto bomba é a sua 

relação com a capacidade de produção dos poços, os quais somados produzem no 

máximo 190 m³/h, ou seja, os conjuntos moto bomba tem capacidade de recalcar a 

produção de uma hora dos poços em apenas 25 minutos. 

 

A rede de distribuição do Setor Murubira é composta de aproximadamente 65 km de 

extensão, sendo: 

 

• Cimento Amianto – 1,7 km 

• PVC – 49,4 km 

• PVC DeF°F° - 0,6 km 
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• Ferro Fundido – 13,6 km 

 

A estação de recalque possui supervisório, vide a Figura 362, onde é possível 

identificar o status da bomba, nível do reservatório e pressão de saída, porém 

desprovido de automação para liga/desliga dos CMBs e modulação de vazão de 

recalque.  

 

Figura 362: Supervisório –Setor Murubira. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, foram realizadas análises na saída 

do reservatório e na rede de distribuição. Segundo a AMAE, observou-se o não 

cumprimento do plano de amostragem, além da ausência dos resultados das análises 

de alguns parâmetros sem a devida justificativa para sete dos doze meses. No 

Quadro 76 são apresentados os resultados de conformidade obtidos de 12 meses, a 

partir de agosto de 2018 a julho de 2019. 
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Quadro 76: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema Murubira 
- Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 4 0 18 9 18 6 18 3 0 0 0 0 

set/18 Não Foram realizadas coletas 

out/18 2 0 8 4 8 6 8 0 8 0 8 0 

nov/18 

Não Foram realizadas coletas 

dez/18 

jan/19 

fev/19 

mar/19 

abr/19 

mai/19 

jun/19 0 0 8 7 8 7 8 0 3 0 3 0 

jul/19 1 0 5 3 5 1 5 1 4 0 4 0 

TOTAL 7 0 39 23 39 20 39 4 15 0 15 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Conforme Quadro 77 e Figura 363, os parâmetros cor aparente, turbidez e cloro 

apresentaram análises em não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 

do Ministério da Saúde. Os parâmetros pH, coliformes totais e E. Coli atenderam os 

índices do plano de amostragem. 

 

A cor aparente e a turbidez foram os parâmetros que atingiram os maiores percentuais 

de análises em não conformidade, com 59% e 51% do total de análises realizadas 

para cada parâmetro, respectivamente. O mês de junho de 2019 apresentou o maior 

percentual de não atendimento tanto para a cor aparente quanto para a turbidez, 

correspondendo a 87,5% do total de análises para o referido mês em ambos os 

parâmetros. Já para o cloro, apenas 10% das análises estiveram em não 

conformidade, resultantes nos meses de agosto de 2018 e julho de 2019. 
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Quadro 77: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pelo Sistema Murubira. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 0,00 50,00 33,33 16,67 - - 

set/18 - - - - - - 

out/18 0,00 50,00 75,00 0,00 0,00 0,00 

nov/18 - - - - - - 

dez/18 - - - - - - 

jan/19 - - - - - - 

fev/19 - - - - - - 

mar/19 - - - - - - 

abr/19 - - - - - - 

mai/19 - - - - - - 

jun/19 - 87,50 87,50 0,00 0,00 0,00 

jul/19 0,00 60,00 20,00 20,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 58,97 51,28 10,26 0,00 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Figura 363: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Murubira, para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico dos poços. 

• Conjuntos moto bomba super dimensionados para a demanda do sistema. 
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• Acionamento dos poços e dos CMBs da elevatória por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de automação. 

 

5.3.34. Zona de Expansão – Setor 5° Rua 

 

A unidade operacional do Setor 5° Rua, está localizada na Rua Padre Manoel Raiol, 

abrangendo os bairros Praia Grande, Mangueiras, Vila e Maracajá, conforme 

demonstra a Figura 364, atendendo aproximadamente 5.500 ligações. 
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Figura 364: Área de Influência do Setor 5° Rua. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção Setor 5° Rua é composto de quatro poços profundos, 

demonstrados na Figura 365, com acionamentos realizados por sistema de partida 

direta, vide a Figura 366. 

 

Figura 365: Poços do Setor 5° Rua. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 366: Acionamentos do Setor 5° Rua. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A captação é realizada aquífero Pirabas e possuem as seguintes características 

demonstradas no Quadro 78. 
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Quadro 78: Características dos Poços do Setor 5° Rua. 

Nome 
Profundidade do 

Poço (m) 
Profundidade da 

Bomba (m) 
Diâmetro (mm) Vazão (m³/h) 

P1 270 * 85 * 

P2 270 * 85 * 

P3 270 * 100 * 

P4 270 * 85 * 

*Informação desconhecida pela COSANPA. 
Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Dos poços, a água é direcionada diretamente para o reservatório apoiado, 

demonstrado na Figura 367, cuja capacidade de reservação é de 700 m³ e onde é 

realizada a aplicação de cloro para desinfecção. 

 

Figura 367: Reservatório do Setor 5° Rua. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada diretamente para a rede de distribuição 

por meio de uma estação elevatória com dois conjuntos moto bomba (Figura 368), 

sendo um operando e um reserva. Os CMBs são compostos de motor WEG com 

potência de 40 cv e bombas KSB Meganorm com capacidade de recalque 

desconhecida pela COSANPA. 
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Figura 368: EAT do Setor 5° Rua. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Os acionamentos dos conjuntos moto bomba são realizados por sistema de partida 

direta, vide a Figura 369, tecnologia já ultrapassada, que resulta em redução da vida 

útil dos equipamentos e elevadas despesas com energia elétrica.  

 

Figura 369: Acionamento dos CMBs –Setor 5° Rua. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque e a rede de distribuição é composta de tubulação de 300 mm 

de diâmetro em ferro fundido.  Já a rede de distribuição é composta de 

aproximadamente 34 km de extensão, sendo desconhecida as características de 

material e diâmetro. 

 

Para auxiliar na oferta de água para o atendimento do setor 5° Rua, está em operação 
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na Praia do Bispo um poço com profundidade de 270 metros e diâmetro de 100 mm, 

com captação no aquífero Pirabas. O poço encontra-se sem lacre, como pode ser 

visto na Figura 370. 

 

Figura 370: Poço Praia do Bispo – Setor 5° Rua. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O poço recalca diretamente para a rede de distribuição, sem receber tratamento por 

desinfecção, fato que vai em desencontro a Portaria de Consolidação N° 05/17 do 

Ministério da Saúde. No mesmo terreno do poço, existem dois reservatórios elevados, 

vide a Figura 371, com capacidade de reservação de 660 e 540 m³, totalizando 1.200 

m³, operando como reservatórios de jusante. 

 

Figura 371: Reservatórios Praia do Bispo – Setor 5° Rua. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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No que se refere à qualidade da água distribuída, observa-se a ausência de 

resultados de análises desde agosto de 2018 a junho de 2019, havendo 

monitoramento somente no mês de julho de 2019, no qual foi obtido resultados de 

análises em não conformidade para os parâmetros cor aparente, turbidez, sendo que 

100% das análises para ambos os parâmetros não foram atendidas, conforme 

demonstrado no Quadro 79, onde é possível verificar os resultados de conformidade 

obtidos de 12 meses, a partir de agosto de 2018 a julho de 2019. 

 

Quadro 79: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 5° Rua - 
Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 

Não foram encontrados resultados de análises nos relatórios 

set/18 

out/18 

nov/18 

dez/18 

jan/19 

fev/19 

mar/19 

abr/19 

mai/19 

jun/19 

jul/19 1 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Análises de qualidade da água constantemente em desacordo com a Portaria 

de Consolidação n° 05/17. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico dos poços. 

• Não há tratamento por desinfecção no poço da Praia do Bispo. 

• Acionamento dos poços e dos CMBs da elevatória por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de supervisório 

• Inexistência de macromedição. 
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• Inexistência de automação. 

 

5.3.35. Zona de Expansão – Setor Verdejante 

 

A unidade operacional do Setor de distribuição Verdejante está localizada na Rua VP3 

do Conjunto Verdejante, abrangendo parte do bairro Águas Lindas, conforme 

demonstra a Figura 372, abastecendo aproximadamente 900 ligações. 
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Figura 372: Área de Influência do Setor de Distribuição Verdejante. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do Setor Verdejante é composto de um poço profundo, 

demonstrados na Figura 373, com diâmetro de 200 mm em ferro fundido, profundidade 

270 metros e captação de 168 m³/h no Aquífero Pirabas.  

 

Figura 373: Poço do Setor Verdejante. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do poço a água é direcionada para a estação de tratamento de água, cujo objetivo é 

a redução do teor de ferro. A ETA é composta de um aerador e três filtros, conforme 

demonstrado na Figura 374. 

 

Figura 374: Aerador e Filtros da ETA Verdejante. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Da ETA, a água é direcionada por gravidade ao reservatório apoiado, cuja capacidade 

de reservação é de 100 m³, vide a Figura 375. 
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Figura 375: Reservatório Apoiado do Setor de Distribuição Verdejante. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

No reservatório apoiado ocorre o processo de desinfecção, o qual ocorre com a 

aplicação de cloro gás, cuja estrutura de armazenamento é composta de tanques de 

68 kg, demonstrados na Figura 376. 

 

Figura 376: Sistema de Cloração por Cloro Gás. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Do reservatório apoiado, a água é recalcada para o reservatório elevado por meio de 

uma estação elevatória com dois conjuntos moto bomba (Figura 377), sendo um 

operando e um reserva. Os CMBs 1 e 2 são compostos de motor WEG com potência 

de 20 cv e rotação de 1760 rpm e bomba KSB Meganorm com capacidade de recalque 

de até 100 m³/h a uma altura manométrica de 30 mca. Há ainda o CMB 3 utilizado 

exclusivamente para lavagem dos filtros, o qual é composto de motor WEG com 



 

438 

 

potência de 25 cv e rotação de 1770 rpm e bomba EH com capacidade de recalcar 

até 300 m³/h a uma altura manométrica de 12 mca. 

 

Figura 377: EAT do Setor de Distribuição Verdejante. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O acionamento dos poços e dos CMBs da estação de recalque se dá por sistema de 

partida direta (Figura 378), tecnologia já ultrapassada, que resulta em redução da vida 

útil dos equipamentos e elevadas despesas com energia elétrica.  

 

Figura 378: Acionamento dos Poços e CMBs –Setor Verdejante. 

    
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

O barrilete de recalque até o reservatório elevado com capacidade de armazenamento 

de 500 m³ (Figura 379), se dá por uma tubulação de 150 mm em ferro fundido e a 

adutora de distribuição por tubulação de 200 mm de diâmetro no mesmo material.  
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Figura 379: Reservatório Elevado do Setor de Distribuição Verdejante. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Verdejante é composta de aproximadamente 7 km de 

extensão em PVC. 

 

O sistema é desprovido de telemetria, não sendo possível identificar o status das 

bombas, nível dos reservatórios e pressão de saída em tempo real. 

 

No que se refere à qualidade da água distribuída, foram realizadas análises na saída 

do reservatório e na rede de distribuição. Segundo a AMAE, observou-se o não 

cumprimento do plano de amostragem, além da ausência dos resultados das análises 

de alguns parâmetros sem a devida justificativa para alguns meses. No Quadro 80 

são apresentados os resultados de conformidade obtidos de 12 meses, a partir de 

agosto de 2018 a julho de 2019. 
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Quadro 80: Resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Verdejante - Ago/18 a Jul/19. 

Meses 

Parâmetros 

pH Cor Aparente Turbidez Cloro Colif. Totais E.Coli 

N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC N° A NC 

ago/18 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 

set/18 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 

out/18 1 0 6 0 6 0 6 1 5 0 5 0 

nov/18 1 0 6 0 6 1 6 0 4 0 4 0 

dez/18 1 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 

jan/19 1 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 

fev/19 1 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 

mar/19 1 0 6 1 6 1 6 0 0 0 0 0 

abr/19 1 0 6 0 6 0 6 1 0 0 0 0 

mai/19 1 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 

jun/19 1 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 

jul/19 1 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 

TOTAL 10 0 72 1 72 2 72 2 27 0 27 0 

Nota: N° A: número de análises realizadas; NC: número de análises em não conformidade. 
Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Conforme Quadro 81 e Figura 380, os parâmetros cor aparente, turbidez e cloro 

apresentaram análises em não conformidade com a Portaria de Consolidação 05/2017 

do Ministério da Saúde. Os parâmetros pH, coliformes totais e E. Coli atenderam os 

índices do plano de amostragem. 

 

Os parâmetros cor aparente, turbidez e cloro atingiram baixos percentuais de análises 

em não conformidade no período analisado, correspondendo a aproximadamente 1%, 

3% e 3%, respectivamente. Observa-se que para a cor aparente, apenas o mês de 

março de 2019 obteve uma análise fora do padrão, para a turbidez uma análise em 

novembro de 2018 e em março de 2019, e para o cloro uma análise em outubro de 

2018 e em abril de 2019. 

 

Quadro 81: Percentual de análises em não conformidade no reservatório e rede abastecidos 
pelo Sistema Verdejante. 

Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

ago/18 - 0,00 0,00 0,00 - - 

set/18 - 0,00 0,00 0,00 - - 

out/18 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 

nov/18 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 

dez/18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Meses 
Parâmetros 

pH (%) Cor Ap. (%) Turbidez (%) Cloro (%) Colif. Totais (%) E. Coli (%) 

jan/19 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

fev/19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

mar/19 0,00 16,67 16,67 0,00 - - 

abr/19 0,00 0,00 0,00 16,67 - - 

mai/19 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

jun/19 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

jul/19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 1,39 2,78 2,78 0,00 0,00 

Fonte: Adaptado de AMAE, 2019. 

 

Figura 380: Total dos resultados das análises no reservatório e rede abastecidos pelo Sistema 
Verdejante, para cada parâmetro. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Análises apresentaram cerca de 2% das amostras em desacordo com a 

Protaria de Consolidação Nº 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Necessidade de melhoria na estrutura e pintura da ETA e dos reservatórios. 

• Acionamento dos poços e da elevatória por partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 
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5.3.36. Zona de Expansão – Setor Águas Lindas 

 

O setor Águas Lindas encontrava-se em obras no período da visita técnica (agosto de 

2019) e terá a função de ampliar a área de atuação em conjunto com o sistema 

Verdejante. 

 

O sistema será composto de um poço já perfurado (Figura 381) com capacidade de 

produção de 350 m³/h, o qual encaminhará a água para um reservatório apoiado de 

300 m³ (Figura 382) e então a água será recalcada por meio de dois conjuntos moto 

bomba (Figura 383), sendo um operando e um reserva, até a ETA já instalada no 

mesmo terreno do setor Verdejante (Figura 384), passando então a ser distribuída 

pelo mesmo recalque já apresentado no respectivo setor. 

 

Figura 381: Poço e Bomba do Setor de Distribuição Águas Lindas. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 382: Reservatório Apoiado do Setor de Distribuição Águas Lindas. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Figura 383: EAT do Setor de Distribuição Águas Lindas. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

Figura 384: ETA do Setor de Distribuição Águas Lindas. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A concepção do sistema de captação e distribuição do sistema Águas Lindas existe 

um grande contrassenso. Isto se dá pelo fato de a água captada ser primeiramente 

direcionada para um reservatório apoiado, o qual funcionará como uma caixa de 

quebra de pressão, para depois ser recalcada até a ETA por um recalque com 

inversores de frequência, sendo que não há necessidade dos inversores se não 

ocorrerá modulação da vazão para distribuição. 

 

A concepção mais adequada no que tange à economia energética seria a água 

captada pelo poço ser diretamente recalcada para a ETA, economizando com 

estrutura do reservatório e conjuntos moto bomba, bem como nas despesas de 

manutenção dos equipamentos e com energia elétrica. 
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5.3.37. Zona de Expansão – Setor Cotijuba 

 

A unidade operacional do setor Cotijuba, está localizada na Avenida Jarbas 

Passarinho, atendendo aproximadamente 840 ligações na Ilha de Cotijuba, conforme 

demonstra a Figura 385. 

 

 

 

 

  



 

445 

 

Figura 385: Área de Influência do Setor Cotijuba. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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O sistema de produção do setor Cotijuba é composto de um poço com profundidade 

de 40 metros e produção de 56 m³/h, acionado por partida direta e cujas 

características eletromecânicas são desconhecidas pela COSANPA. 

 

O diâmetro do barrilete de recalque do poço para o reservatório elevado (composto 

de 2 caixas em fibrocimento de 20 m³, vide a Figura 386) é de 60 mm em PVC, mesma 

característica da rede de saída do reservatório para a distribuição. Não foi verificado 

tratamento com cloro para desinfecção da água a ser distribuída. 

 

Figura 386: Poço e Reservatórios do Setor Cotijuba. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 

 

A rede de distribuição do Setor Cotijuba é composta de aproximadamente 9 km de 

extensão, cujas características são desconhecidas devido à inexistência de cadastro 

técnico por parte da COSANPA. 

 

O sistema é desprovido de telemetria, não sendo possível identificar o status do poço, 

nível do reservatório e pressão de saída em tempo real. 

 

Analisando as informações repassadas pela COSANPA e pela AMAE, não foi possível 

identificar a realização de análises de qualidade da água neste setor, descumprindo a 

COSANPA, integralmente a Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da 

Saúde. Tal irresponsabilidade pode ainda colocar em risco a saúde dos usuários do 

sistema público de abastecimento de água neste setor, visto que não há conhecimento 

por parte do poder público, da COSANPA e dos usuários, sobre a qualidade da água 
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distribuída 

 

Sobre esta unidade operacional, foram identificados os seguintes problemas 

principais: 

 

• Não realização das análises de qualidade da água, de acordo com a Portaria 

de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Desconhecimento sobre o nível estático e dinâmico do poço. 

• Sistema necessita de melhorias estruturais. 

• Inexistência de cadastro da rede de distribuição. 

• Acionamento do poço por sistema de partida direta. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de tratamento da água por desinfecção. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação. 

 

 

5.4. ÁREA RURAL  

 

Segundo o IBGE, no último censo realizado no ano de 2010, apenas 0,86% da 

população residente no município de Belém residia em áreas consideradas rurais do 

território municipal.  Para a área rural do município de Belém não existe um sistema 

coletivo de abastecimento de água, sendo que cada unidade consumidora fica 

responsável pela sua fonte de captação.  

 

Para o abastecimento de águas destas áreas, são adotadas soluções similares a da 

área urbana, em especial pelo uso de poços artesianos. Existe um grande risco na 

utilização deste manancial sem o devido tratamento da água, devido o elevado grau 

de risco de contaminação do manancial subterrâneo no município de Belém, conforme 

já apresentado no item referente aos mananciais do sistema de abastecimento de 

água. 
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5.5. ANÁLISE DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO 

 

Conforme já demonstrado nos itens de descrição do sistema integrado e dos sistemas 

isolados de distribuição, de acordo com o cadastro técnico repassado pela COSANPA, 

o município de Belém possui uma capacidade de reservação de 113.804 m³, 

distribuídos por setor de distribuição conforme demonstrado no Quadro 82. 

 

Quadro 82: Reservatórios de Água Tratada de Belém. 

Reservatório Tipo 
Capacidade 

(m³) 

ETA Bolonha Enterrado 10.000 

ETA 5° Setor Enterrado 7.000 

1° Setor Enterrado 4.000 

1° Setor Elevado 200 

2° Setor enterrado 2.200 

3° Setor enterrado 8.600 

4° Setor enterrado 6.000 

6° Setor Apoiado 4.000 

7° Setor Apoiado 6.400 

7° Setor Elevado 1.000 

8° Setor Enterrado 16.000 

8° Setor Elevado 2.000 

9° Setor Enterrado 16.000 

9° Setor Elevado 2.000 

10° Setor Apoiado 4.200 

10° Setor Elevado 1.200 

13° Setor (C2) Elevado 1.540 

Setor Benguí Apoiado 350 

Setor Benguí Elevado 600 

Setor Catalina Apoiado 54 

Setor Pratinha Elevado 500 

Setor Cordeiro de Farias Apoiado 1.000 

Setor Cordeiro de Farias Elevado 860 

Setor Mata Fome Elevado 660 

Setor Canarinho Apoiado 120 

Setor Canarinho Elevado 275 

Setor Panorama XXI Elevado 240 

Setor Coqueiro Apoiado 350 

Setor Coqueiro Elevado 370 

Setor Benjamim Sodré/Sideral Apoiado 1.000 

Setor Benjamim Sodré/Sideral Elevado 300 

Setor Ariri Bolonha Elevado 600 

Setor IPASEP/Satélite Apoiado 60 

Setor IPASEP/Satélite Elevado 400 

Setor IPASEP/Maguari Apoiado 1.000 

Setor IPASEP/Maguari Elevado 340 

Setor Tocantins Elevado 540 

Setor Eduardo Angelim Elevado 500 

Setor Tenoné Elevado 570 

Setor Quinta dos Paricás Apoiado 1.000 

Setor Quinta dos Paricás Elevado 600 
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Reservatório Tipo 
Capacidade 

(m³) 

Setor Viver Primavera Apoiado 300 

Setor Viver Primavera Elevado 500 

Setor Águas Negras Elevado 500 

Setor Morada de Deus Elevado 300 

Setor COHAB Elevado 250 

Setor São Roque Elevado 500 

Setor Souza Franco Apoiado 600 

Setor Paracuri Elevado 500 

Setor Brasília Elevado 500 

Setor São João do Outeiro Elevado 660 

Setor Água Boa Elevado 500 

Setor Baía do Sol Elevado 240 

Setor Carananduba Elevado 660 

Setor Murubira Apoiado 325 

Setor 5° Rua Apoiado 700 

Setor 5° Rua Elevado 1.200 

Setor Verdejante Apoiado 100 

Setor Verdejante Elevado 500 

Setor Águas Lindas Apoiado 300 

Setor Cotijuba Elevado 40 

Reservação Total (m³) 113.804 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Como não se obteve informações das variações horárias e de dia de maior consumo, 

foi realizada uma análise da capacidade de reservação com base em informações 

obtidas juntamente à COSANPA referente aos volumes micromedidos e estimados de 

consumo. 

 

O volume consumido ao longo dos últimos 12 meses (julho de 2018 a junho de 2019) 

foi de 47.775.825 m³, o que representa uma média diária de 130.893 m³.  

 

Considerando uma variação do dia de maior consumo de 1,2, estima-se que o dia de 

maior consumo resultou num volume de 157.071 m³. 

 

Considerando ainda a obrigação de o sistema de reservação suprir a demanda de 1/3 

do dia de maior consumo, estima-se que a necessidade de reservação para o 

município de Belém seja de 52.357.  

 

Sendo assim, tem-se como conclusão uma folga geral no sistema de reservação de 

aproximadamente 61.447 m³. Entretanto, esta folga no sistema de reservação não 

resulta em folga no sistema de distribuição de água. Isto se dá pelo fato de o sistema 
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de produção de água ser deficitário frente às demandas de consumo da população, 

bem como o problema já levantado do elevado índice de perdas de água na 

distribuição e o baixo nível de atendimento ante o objetivo de universalização. 

 

 

5.6. REDE DE DISTRIBUIÇÃO  

 

Conforme demonstrado no histórico da operação do sistema de abastecimento de 

água, a rede pública de distribuição foi iniciada no ano de 1884. Desde então foram 

realizadas ampliações para atender as demandas de crescimento da cidade. No 

entanto, devido a incapacidade de investimentos por parte da COSANPA na zona de 

expansão do município, foram implantados sistemas isolados que atendem apenas 

parcialmente a população, como pode ser verificado na Figura 385, baseada em 

mapeamento repassado pela COSANPA, onde estão identificadas as áreas com e 

sem rede de distribuição de água. 

 

Ainda segundo este mesmo mapeamento repassado ao consórcio, a extensão de rede 

total do sistema de abastecimento de água é de 1.899 km, distribuídos por setor 

conforme demonstrado no Quadro 83, sendo importante salientar que não existem 

informações referentes a diâmetro e material. 

 

Além da problemática da falta de pleno conhecimento da rede de distribuição, outro 

fator prejudicial à operação do sistema é, segundo a própria COSANPA, a existência 

de muitas redes em cimento amianto, o que eleva a incidência de rompimentos na 

rede de distribuição e consequentemente no aumento das perdas. 
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Figura 387: Áreas com Rede de Distribuição de Água. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2019. 
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Quadro 83: Extensão de Rede por Setor de Abastecimento. 

Setores Extensão (Km) 

 Benjamim Sodré Sideral 29,15 

1°Setor 40,65 

10°Setor 79,24 

2°Setor 188,38 

3°Setor 117,55 

4°Setor 104,63 

5° Rua 32,40 

5°Setor 108,34 

6°Setor 119,88 

7°Setor 79,19 

9°Setor 247,59 

Águas Negras 9,59 

Ariri Bolonha 16,39 

Baía do Sol 35,01 

Benguí 53,91 

Brasília 20,29 

Canarinho 6,88 

Carananduba 15,42 

Catalina 20,20 

Cohab 11,90 

Coqueiro 33,85 

Cordeiro de Farias 63,68 

Costa e Silva C2 57,57 

Eduardo Angelim 11,94 

Ipasep - Maguari 27,73 

Ipasep- Satélite 30,43 

Maravalho Belo C1 32,61 

Mata Fome 12,95 

Mendara C3 69,77 

Murubira 1,77 

Panorama XXI 16,12 

Paracuri 12,44 

Pratinha 9,78 

Pratinha II 32,37 

Quinta dos Paricás 8,60 

Raimundo Jinkings 4,47 

São João 63,42 

São Roque 28,20 

Souza Franco 18,45 

Tenoné 18,30 

Tocantins 6,84 

Viver Maracá 0,77 

Viver Primavera 1,01 

Extensão Total de Rede de Água:  1.899,67 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 
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5.7. CADASTRO TÉCNICO 

 

O sistema de abastecimento de água do município de Belém é desprovido de cadastro 

técnico digitalizado, seja ele de unidades lineares e também das localizadas. Existe 

por parte da COSANPA um mapeamento de localização das redes de distribuição, 

porém sem qualquer caracterização de diâmetro, material e profundidade em que está 

localizada.  

 

 

5.8. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

 

A execução das ordens de serviço por uma prestadora de serviços representa a 

eficiência que a mesma possui para verificar os problemas e solucioná-los, de modo 

a garantir a satisfação do usuário e a qualidade dos serviços prestados. 

 

No caso do município de Belém, é possível identificar uma completa ineficiência na 

solução das ordens de serviço, visto que ao longo de um período de 12 meses entre 

julho de 2018 e junho de 2019, houveram 93.558 ordens de serviço e destas, apenas 

1.302 foram executadas no prazo, ou seja, uma média de 1,40% das ordens de serviço 

geradas, como mostra o Quadro 84. 

 

Quadro 84: Serviços de Manutenção Executados no Prazo. 

Mês 
Ordens de Serviço 

Total No Prazo Eficiência (%) 

Jul/2018 8.068 127 1,57% 

Ago/2018 7.452 106 1,42% 

Set/2018 6.168 99 1,61% 

Out/2018 7.681 110 1,43% 

Nov/2018 7.134 114 1,60% 

Dez/2018 7.168 114 1,59% 

Jan/2019 8.988 124 1,38% 

Fev/2019 8.707 98 1,13% 

Mar/2019 7.389 104 1,41% 

Abr/2019 7.915 93 1,17% 

Mai/2019 9.139 135 1,48% 

Jun/2019 7.749 78 1,01% 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 
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Os prazos para atendimento de uma ordem de serviço - OS não passam de 24 horas, 

podendo ser prazos ainda menores, de acordo com a gravidade da OS. No entanto, 

como pode ser verificado no Quadro 85, o prazo médio para atendimento de uma OS 

operacional é de 6,79 dias, ou seja, o problema persiste em média por até uma 

semana sem resolução por parte da companhia. Já no aspecto comercial, a situação 

é ainda mais crítica, visto que o prazo médio para atendimento de uma OS chega a 

10,61 dias. 

 

Quadro 85: Prazos de Atendimento das Ordens de Serviço - OS. 

Mês 

Prazo de Execução de OS Comercial Prazo de Execução de OS Operacional 

Dias em 
Aberto 

OS 
Executadas 

Dias Para 
Atendimento 

Dias em 
Aberto 

OS 
Executadas 

Dias Para 
Atendimento 

Jul/2018 85.657 7.487 11,44 3.109 581 5,35 

Ago/2018 99.082 8.968 11,05 3.432 624 5,50 

Set/2018 67.196 7.492 8,97 2.106 547 3,85 

Out/2018 77.760 9.114 8,53 7.101 601 11,82 

Nov/2018 89.332 8.761 10,20 8.644 816 10,59 

Dez/2018 66.181 8.607 7,69 2.535 497 5,10 

Jan/2019 141.774 10.869 13,04 4.693 569 8,25 

Fev/2019 93.072 9.894 9,41 2.762 485 5,69 

Mar/2019 109.593 8.158 13,43 5.287 485 10,90 

Abr/2019 112.836 8.929 12,64 2.900 450 6,44 

Mai/2019 116.341 10.711 10,86 1.925 589 3,27 

Jun/2019 92.374 9.153 10,09 2.246 474 4,74 

Fonte: Adaptado de COSANPA, 2019. 

 

Por fim, é possível demonstrar um indicador que prejudica de modo ainda mais direto 

o abastecimento da população. Trata-se do atendimento no prazo dos vazamentos 

retirados. Segundo informações repassadas pela própria COSANPA, dos 3.569 

vazamentos reparados ao longo do período de 12 meses analisados, apenas 1.587 

foram realizados dentro do prazo estabelecido, ou seja, 54,90% dos vazamentos se 

mantém por um período maior pela não realização do serviço por parte da COSANPA, 

reduzindo a vazão de água distribuída e consequentemente prejudicando a 

distribuição de água para a população. 
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5.9. CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL 

 

O sistema de abastecimento de água de Belém possui implantado um sistema 

denominado TELEMETRIX, onde é possível supervisionar variáveis hidráulicas e 

eletromecânicas de alguns setores de distribuição. Além de não abranger todos os 

setores, não é possível realizar manobras na operação de acordo com as demandas 

do sistema para um determinado momento. 

 

Por este motivo, pode-se afirmar que o sistema de abastecimento de água de Belém 

é desprovido de um centro de controle operacional – CCO. A montagem de um CCO 

para todas as unidades do sistema de abastecimento é essencial, pois se melhora 

consideravelmente o gerenciamento das variáveis hidráulicas e elétricas, o comando 

de liga/desliga dos conjuntos moto bombas, a abertura e fechamento de válvulas 

(principalmente as localizadas na entrada dos reservatórios) permitindo uma 

modulação da vazão para um melhor equilíbrio e balanço hidráulico do sistema de 

abastecimento de água, assim como controle da pressão na rede de distribuição. 

 

 

5.10. INDICADORES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Nos Quadros 86 a 88 estão apresentados os indicadores operacionais, econômicos e 

de qualidade respectivamente. Os resultados destes indicadores foram obtidos no 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS referente ao ano de 

2017. 

 

Quadro 86: Indicadores Operacionais. 

Indicador Unidade Resultado 

Índice de atendimento total de água  Percentual 70,30 

Índice de atendimento urbano de água Percentual 70,90 

Densidade de economias de água por ligação Econ./lig. 1,34 

Participação das economias residenciais de água no total 
das economias de água 

Percentual 91,45 

Índice de macromedição  Percentual 15,41 

Índice de hidrometração  Percentual 46,22 

Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado Percentual 29,48 

Índice de micromedição relativo ao consumo  Percentual 49,02 

Índice de fluoretação de água Percentual 0,00 



 

456 

 

Indicador Unidade Resultado 

Índice de consumo de água  Percentual 60,13 

Volume de água disponibilizado por economia m³/mês/econ. 22,66 

Consumo médio de água por economia  m³/mês/econ. 13,33 

Consumo micromedido por economia m³/mês/econ. 11,86 

Consumo de água faturado por economia  m³/mês/econ. 15,45 

Consumo médio per capita de água l/hab./dia 126,91 

Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de 
abastecimento de água 

kWh/m³ 1,29 

Extensão da rede de água por ligação m/lig. 8,22 

Índice de faturamento de água  Percentual 69,73 

Índice de perdas faturamento  Percentual 30,27 

Índice de perdas na distribuição  Percentual 39,87 

Índice bruto de perdas lineares m³/dia/Km 41,14 

Índice de perdas por ligação l/dia/lig. 390,58 

Fonte: Adaptado de SNIS, 2018. 
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Quadro 87: Indicadores Econômicos. 

Indicador Unidade Resultado 

Despesa total com os serviços por m³ faturado R$/m³ 5.04 

Despesa de exploração por m³ faturado R$/m³ 2.85 

Despesa de exploração por economia R$/ano/econ. 536.38 

Tarifa média praticada R$/m³ 3.18 

Tarifa média de água R$/m³ 3.36 

Tarifa média de esgoto R$/m³ 2.33 

Indicador de desempenho financeiro Percentual 62.99 

Índice de evasão de receitas Percentual 26.77 

Incidência da despesa de pessoal e de terceirizados nas despesas 
totais 

Percentual 35.42 
 

Despesa média anual por empregado R$/empreg. 99,362.32 

Margem da despesa de exploração  Percentual 89.62 

Margem da despesa com pessoal próprio  Percentual 38.73 

Margem da despesa com pessoal total Percentual 56.24 

Margem do serviço da divida  Percentual 21.67 

Margem das outras despesas de exploração Percentual 
1,26 

 

Participação da despesa com pessoal próprio nas despesas de 
exploração 

Percentual 
43,22 

 

Participação da despesa com pessoal total nas despesas de 
exploração 

Percentual 
62,75 

 

Participação da despesa com energia elétrica nas despesas de 
exploração 

Percentual 
24,95 

 

Participação da despesa com produtos químicos nas despesas de 
exploração  

Percentual 
5,24 

 

Participação das outras despesas na despesa de exploração Percentual 
1,40 

 

Participação da receita operacional direta de água na receita 
operacional total 

Percentual 
85,19 

 

Participação da receita operacional direta de esgoto na receita 
operacional total 

Percentual 
13,08 

 

Participação da receita operacional indireta na receita operacional 
total 

Percentual 
1,74 

 

Dias de faturamento comprometidos com contas a receber Dias 
126,54 

 

Quantidade equivalente de pessoal total Empregados 
1,226,86 

 

Índice de Produtividade: empregados próprios por 1000 ligações de 
água + esgoto 

Empreg./mil 
lig. 

3,29 
 

Índice de Produtividade: economias ativas por pessoal próprio Econ./empreg. 
428,64 

 

Índice de Produtividade: empregados próprios por 1000 ligações de 
água  

Empreg./mil 
lig. 

3,77 
 

Índice de suficiência de caixa Percentual 
66,96 

 

Índice de despesas por consumo de energia elétrica nos sistemas de 
água e esgoto 

R$/Kwh 
0,46 

 

Fonte: Adaptado de SNIS, 2018. 
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Quadro 88: Indicadores de Qualidade. 

Indicador Unidade Resultado 

Duração média dos serviços executados  Hora/serviço - 

Índice de conformidade da quantidade de amostras - cloro 
residual 

Percentual 23,66  

Incidência das análises de cloro residual fora do padrão  Percentual 17,20  

Índice de conformidade da quantidade de amostras - 
turbidez 

Percentual 24,48  

Incidência das análises de turbidez fora do padrão Percentual 16,99  

Índice de conformidade da quantidade de amostras - 
coliformes fecais 

Percentual 8,55 

Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão Percentual 3,44  

Fonte: Adaptado de SNIS, 2018. 
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6. PROJETOS EXISTENTES 

 

O município de Belém possui dois projetos, cujas obras serão executadas pela 

Secretaria de Saneamento de Belém – SESAN, os quais atenderão o Bairro Fidelis e 

a Ilha de Cotijuba e serão descritos nos itens a seguir. 

 

 

6.1. PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO FIDELIS 

 

O sistema de abastecimento de água a ser implantado no bairro Fidelis será composto 

de captação por meio de poço profundo, cuja água bruta será recalcada à ETA, 

composta de unidades de filtração e desinfecção. Na mesma área será implantado 

reservatório apoiado com capacidade de armazenamento de 1.000 m³, o qual servirá 

de tanque pulmão para a estação elevatória de água tratada que fará o recalque para 

o reservatório elevado com capacidade de armazenamento de 500 m³, abastecendo 

por gravidade a rede de distribuição. 

 

No que tange à concepção do sistema proposto, a crítica por parte do consórcio se dá 

pela implantação de um reservatório elevado no mesmo terreno do sistema de 

produção de água. Esta unidade operacional obrigará que toda a água produzida seja 

recalcada a uma altura manométrica fixa, sendo que o consumo de água da população 

ao longo do dia é variável, resultando em despesas desnecessárias com energia 

elétrica. 

 

O consórcio propõe que o projeto seja revisto, de modo a não implantar o elevado no 

mesmo terreno da ETA, mas sim próximo à ponta extrema da rede de distribuição de 

água, funcionando como um reservatório de jusante, ou seja, recebendo água de 

sobra da rede de distribuição. Ainda, que o acionamento dos conjuntos moto bomba 

de recalque sejam por sistema de inversor de frequência, permitindo a modulação da 

vazão de acordo com as demandas de consumo da população e do nível do 

reservatório elevado à jusante. Caso não seja possível a mudança de local do 

reservatório, o mesmo pode fazer a mesma função de jusante no terreno da ETA, ou 



 

460 

 

seja distribuindo diretamente do recalque e a sobra de pressão abastecendo o 

elevado. 

De acordo com o projeto, o sistema apresentará as seguintes características físicas: 

 

• Profundidade do poço - 270 metros; 

• Vazão média - 250 m³/h; 

• Adutora de água bruta – 250 mm em PVC DeFoFo com extensão de 18 metros; 

• ETA – duas unidades de filtração com diâmetro de 2,60 metros; 

• Reservatório apoiado – 1.000 m³; 

• Reservatório elevado – 500 m³; 

• EAT – duas unidades, sendo uma operando e uma reserva. Vazão de 69,45 

L/s a uma altura manométrica de 32 mca por unidade; 

• Acionamento da EAT – sistema soft starter; 

• Elevatória de Limpeza dos Filtros – três unidades, sendo duas operando e uma 

reserva. Vazão de 44,45 L/s e altura manométrica de 12 mca por unidade; 

• Adutora da EAT para o elevado - 250 mm em PVC DeFoFo com extensão de 

34 metros; 

• Extensão de rede – 8.771 metros de acordo com material e diâmetro 

apresentado no Quadro 89; 

• Ligações domiciliares – 1.450 ramais prediais. 

 

Quadro 89: Extensão de Rede por Material e Diâmetro. 

Diâmetro (mm) Material Extensão (m) 

50 PVC PBA 3.878 

75 PVC PBA 1.294 

100 PVC PBA 2.243 

150 PVC DeFoFo 1.008 

200 PVC DeFoFo 323 

300 PVC DeFoFo 25 

Total   8.771 

Fonte: Adaptado de SESAN, 2020. 
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6.2. PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ILHA DE COTIJUBA 

 

Conforme demonstrado anteriormente no presente diagnóstico, a ilha de Cotijuba já 

possui um sistema de abastecimento de água. No entanto, trata-se de um sistema 

antigo, de baixa eficiência e que atende apenas 20% das demandas da Ilha, sendo os 

demais habitantes abastecidos por poços rasos, estando sujeitos à contaminação. 

 

O sistema de abastecimento de água a ser implantado na Ilha Cotijuba será composto 

de captação por meio de dois poços profundos, cuja água bruta será recalcada à ETA, 

composta de unidades de filtração e desinfecção. Na mesma área será implantado 

reservatório apoiado com capacidade de armazenamento de 1.000 m³, o qual servirá 

de tanque pulmão para a estação elevatória de água tratada que fará o recalque para 

o reservatório elevado com capacidade de armazenamento de 500 m³, abastecendo 

por gravidade a rede de distribuição. 

 

Assim como no caso do projeto de abastecimento de água do Bairro Fidelis, no que 

tange à concepção do sistema proposto, a crítica por parte do consórcio se dá pela 

implantação de um reservatório elevado no mesmo terreno do sistema de produção 

de água. Esta unidade operacional obrigará que toda a água produzida seja recalcada 

a uma altura manométrica fixa, sendo que o consumo de água da população ao longo 

do dia é variável, resultando em despesas desnecessárias com energia elétrica. 

 

O consórcio propõe que o projeto seja revisto, de modo a não implantar o elevado no 

mesmo terreno da ETA, mas sim próximo à ponta extrema da rede de distribuição de 

água, funcionando como um reservatório de jusante, ou seja, recebendo água de 

sobra da rede de distribuição. Ainda, que o acionamento dos conjuntos moto bomba 

de recalque sejam por sistema de inversor de frequência, permitindo a modulação da 

vazão de acordo com as demandas de consumo da população e do nível do 

reservatório elevado à jusante. Caso não seja possível a mudança de local do 

reservatório, o mesmo pode fazer a mesma função de jusante no terreno da ETA, ou 

seja distribuindo diretamente do recalque e a sobra de pressão abastecendo o 

elevado. 
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De acordo com o projeto, o sistema apresentará as seguintes características físicas: 

 

• Profundidade do poço - 270 metros; 

• Vazão média - 200 m³/h; 

• Adutora de água bruta 1 – 250 mm em PVC DeFoFo com extensão de 55 

metros; 

• Adutora de água bruta 2 – 250 mm em PVC DeFoFo com extensão de 84 

metros; 

• ETA – três unidades de filtração com diâmetro de 2,60 metros; 

• Reservatório apoiado – 1.000 m³; 

• Reservatório elevado – 500 m³; 

• EAT – duas unidades, sendo uma operando e uma reserva. Vazão de 69,45 

L/s a uma altura manométrica de 35 mca por unidade; 

• Acionamento da EAT – sistema soft starter; 

• Elevatória de Limpeza dos Filtros – três unidades, sendo duas operando e uma 

reserva. Vazão de 44,45 L/s e altura manométrica de 12 mca por unidade; 

• Adutora da EAT para o elevado - 250 mm em PVC DeFoFo com extensão de 

34 metros; 

• Extensão de rede – 35.034 metros de acordo com material e diâmetro 

apresentado no Quadro 90; 

• Ligações domiciliares – 2.060 novos ramais prediais. 

 
Quadro 90: Extensão de Rede por Material e Diâmetro. 

Diâmetro (mm) Material Extensão (m) 

50 PVC PBA 21.496 

75 PVC PBA 6.603 

100 PVC PBA 2.592 

150 PVC DeFoFo 2.981 

200 PVC DeFoFo 1.303,50 

300 PVC DeFoFo 59 

Total   35.034,50 

Fonte: Adaptado de SESAN, 2020. 
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7. ANÁLISE DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO EXISTENTE 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do município de Belém foi 

instituído pela Lei Municipal Nº 9.113 de 15 de maio de 2015. Destaca-se nesta lei: 

 

“Art. 1º: Esta lei institui o Plano Municipal Básico de Abastecimento de Água 
e Esgotamento Sanitário de Belém-Pará, nos termos dos Anexos I e II, 
destinado a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, 
econômicos e financeiros para execução dos serviços públicos municipais de 
abastecimento de água e esgotamento sanitários no Município de Belém, em 
conformidade com o estabelecido na Lei Federal Nº 11.445/2007 e na Lei 
Estadual Nº7.731/2013;  

[...] 
Art. 4º: O Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água 
e Esgotamento Sanitário, instituído por esta lei, será revisto periodicamente, 
em prazo não superior a quatro anos, sempre anteriormente à elaboração do 
Plano Plurianual.  
Parágrafo único: O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a proposta 
de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário de Belém-Pará à Câmara Municipal dos 
Vereadores, devendo constar as alterações, caso necessárias, a atualização 
e a consolidação do plano anteriormente vigente.        

 

O PMSB do município de Belém vigente foi elaborado para um horizonte de 

planejamento de 20 (vinte) anos, correspondendo ao período de 2014 a 2033. 

Conforme defino o art. 4º, a revisão do PMSB está sendo realizada após prazo 

estipulado.  

 

 

7.1. PRAZOS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PMSB VIGENTE 

 

Para o estabelecimento das metas e objetivos do PMSB do município de Belém, foram 

admitidos os seguintes intervalos de tempo para a execução das respectivas ações:  

 

 Ações de curto prazo: até 5 anos (2014 a 2018);  

 Ações de médio prazo: de 6 a 10 anos (2019 a 2028); e  

 Ações de longo prazo: de 16 a 20 anos (2029 a 2033).  

 

Destaca-se que será feita a avaliação das ações de curto prazo executadas no período 

de 2014 a 2018, a fim de identificar o atendimento ou não das metas definidas no 

PMSB até o início da revisão do plano.  
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7.2. POPULAÇÃO URBANA ESTIMADA E ATENDIDA NO PMSB VIGENTE 

 

A população urbana anual estimada e a ser atendida com o serviço de abastecimento 

de água ao longo do período de planejamento proposto no PMSB de Belém vigente 

são mostradas no Quadro 91. Como dado de partida, foi utilizado o valor histórico do 

atendimento existente para o ano de 2014, que era igual a 24,6% da área urbana 

(Fonte: RIG COSANPA, 2014). 

 

A meta de universalização no curto prazo foi estipulada em 90%, correspondendo a 

uma população urbana de 1.347.814 habitantes. 

 

Quadro 91: População Anual Urbana Projetada e Atendida. 

Ano 
Prazos para as 

Ações Previstas 

População (habitantes) 

Projetada Cobertura (%) Atendida 

2014 

Curto Prazo 

1.439.539 67,4 970,594 

2015 1.454.050 73,1 1.062.445 

2016 1.468.559 78,7 1.155.932 

2017 1.483.066 84,4 1.251.055 

2018 1.497.571 90,0 1.347.814 

2019 

Médio Prazo 

1.512.074 91,0 1.375.987 

2020 1.526.575 92,0 1.404.449 

2021 1.541.074 93,0 1.433.199 

Fonte: PMSB de Belém, 2014. 

 

Como pode ser observado, no curto prazo do horizonte do PMSB em vigência, o 

sistema de abastecimento de água de Belém deveria chegar a uma cobertura de 90%. 

Todavia, conforme informações disponibilizadas pela COSANPA, o índice de 

atendimento do sistema de abastecimento de água na área urbana do município, 

atualmente, encontra-se em 72,7%. Ou seja, houve um avanço muito inferior ao 

definido como meta para o município de Belém.  

 

Importante salientar que o PMSB vigente não previu ampliações da capacidade de 

produção de água e de reservação no curto prazo para suprir as demandas de 

ampliação do atendimento da população de Belém. Previu apenas a volta da 

capacidade produtiva do sistema Bolonha dos atuais 4,5 m³/s para a sua capacidade 

máxima de 6,4 m³/s. 
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7.3. EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

 

A rede de distribuição de água anual estimada, a ser implantada nos primeiros oito 

anos de planejamento no PMSB de Belém vigente, estão demonstradas no Quadro 

92, resultando num incremento projetado de 664.282 metros de rede. 

 

Quadro 92: Rede de Distribuição Projetada no PMSB Vigente. 

Ano 
Prazos para as 

Ações Previstas 

Extensão de 
Rede Existente 

(m) 

Extensão de 
Rede a Executar 

(m) 

2014 

Curto Prazo 

1.609.900 108.256 

2015 1.718.156 110.221 

2016 1.828.377 112.184 

2017 1.940.561 114.148 

2018 2.054.709 116.111 

2019 

Médio Prazo 

2.170.819 33.808 

2020 2.204.628 34.154 

2021 2.238.782 35.400 

TOTAL 664.282 

Fonte: PMSB de Belém, 2014. 

 

Analisando o Relatório de Informações Gerenciais – RIG da CONSAPA entre os anos 

de 2014 e 2019, tem-se o seguinte crescimento da rede de distribuição de água 

apresentado no Quadro 93. 
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Quadro 93: Evolução da Rede de Distribuição Entre 2014 e 2019. 

Ano 
Extensão de 

Rede 
Existente (km) 

Extensão de 
Rede 

Executada (km) 

2014 1.611 - 

2015 1.675 64 

2016 1.675 0 

2017 2.127 452 

2018 2.127 0 

2019 2.127 0 

TOTAL 516 

Fonte: RIG COSANPA, 2014-2019. 
 

Conforme pode ser verificado no RIG da COSANPA, foram acrescidos 516 km de rede 

ao sistema de distribuição de responsabilidade da COSANPA. No entanto, esta 

ampliação não se deu por obras realizadas pela COSANPA, mas sim, pela assunção 

dos sistemas isolados anteriormente operados pelo SAAEB de Belém. 

 

Deste modo, pode-se concluir que a COSANPA não atendeu às metas de 

investimento para ampliação da rede de abastecimento de água, comprometendo 

também, a meta de ampliação de atendimento para a população de Belém. 

 

 

7.4. LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA 

 

As ligações prediais de água estimadas anualmente a serem implantadas nos 

primeiros oito anos de planejamento proposto no PMSB de Belém vigente, estão 

demonstradas no Quadro 94, resultando num incremento projetado de 118.010 

unidades. 
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Quadro 94: Ligações Prediais de Água Projetadas no PMSB Vigente. 

Ano 
Prazos para 

as Ações 
Previstas 

Ligações 
Prediais 

Existentes 

Ligações 
Prediais a 
Executar 

2014 

Curto Prazo 

187.936 19.258 

2015 207.194 19.607 

2016 226.801 19.957 

2017 246.758 20.306 

2018 267.064 20.655 

2019 

Médio Prazo 

287.719 6.014 

2020 293.734 6.076 

2021 299.809 6.137 

TOTAL 118.010 

Fonte: PMSB de Belém, 2014. 

 

Analisando o Relatório de Informações Gerenciais – RIG da CONSAPA entre os anos 

de 2014 e 2019, tem-se o seguinte crescimento das ligações prediais de água 

apresentado no Quadro 95. 

 
Quadro 95: Evolução do Número de Ligações Prediais Entre 2014 e 2019. 

Ano 
Prazos para 

as Ações 
Previstas 

Ligações 
Prediais 

Existentes 

Ligações 
Prediais 

Executadas 

2014 

Curto Prazo 

206.321 - 

2015 206.838 517 

2016 207.676 838 

2017 258.175 50.499 

2018 259.513 1.338 

2019 Médio Prazo 260.275 762 

TOTAL 53.954 

Fonte: RIG COSANPA, 2014-2019. 

 

Conforme pode ser verificado no RIG da COSANPA, foram acrescidas 53.954 

ligações prediais ao sistema de distribuição de responsabilidade da COSANPA. No 

entanto, esta ampliação não se deu na integralidade por obras realizadas pela 

COSANPA, mas sim, pela assunção dos sistemas isolados anteriormente operados 

pelo SAAEB de Belém. 
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Deste modo, pode-se concluir que a COSANPA não atendeu às metas de 

investimento para ampliação das ligações de água, comprometendo também, a meta 

de ampliação de atendimento para a população de Belém. 

 

 

7.5. HIDROMETRAÇÃO 

 

Os hidrômetros estimados anualmente a serem implantados nos primeiros oito anos 

de planejamento proposto no PMSB de Belém vigente, estão demonstradas no 

Quadro 96, resultando num incremento projetado de 94.005 unidades. Importante 

salientar que o PMSB vigente previa que apenas cerca de 50% de hidrometração ao 

final dos 30 anos de planejamento. 

 
Quadro 96: Hidrômetros Projetados no PMSB Vigente. 

Ano 
Prazos para 

as Ações 
Previstas 

Hidrômetros 
Existentes 

Hidrômetros 
a Implantar 

2014 

Curto Prazo 

93.932 18.801 

2015 112.733 18.801 

2016 131.534 18.801 

2017 150.334 18.801 

2018 169.135 18.801 

2019 

Médio Prazo 

187.936 0 

2020 187.936 0 

2021 187.936 0 

TOTAL 94.005 

Fonte: PMSB de Belém, 2014. 

 

Analisando o Relatório de Informações Gerenciais – RIG da CONSAPA entre os anos 

de 2014 e 2019, tem-se o seguinte crescimento da hidrometração das ligações 

prediais de água apresentado no Quadro 97. 
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Quadro 97: Evolução dos Hidrômetros Entre 2014 e 2019. 

Ano 
Prazos para 

as Ações 
Previstas 

Hidrômetros 
Existentes 

Hidrômetros 
Implantados 

2014 

Curto Prazo 

206.321 3.777 

2015 206.838 4.577 

2016 207.676 3.089 

2017 258.175 3.574 

2018 259.513 3.227 

2019 Médio Prazo 260.275 1.615 

TOTAL 19.859 

Fonte: RIG COSANPA, 2014-2019. 

 

Conforme pode ser verificado no RIG da COSANPA, foram acrescidos apenas 19.859 

hidrômetros ao longo dos últimos seis anos, ou seja, uma média de 3.310 hidrômetros 

por ano. Deste modo, pode-se concluir que a COSANPA não atendeu às metas de 

investimento para ampliação da hidrômetração, comprometendo a meta de redução 

das perdas de água na distribuição. 

 

 

7.6. PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO 

 

O PMSB vigente previa, além das infraestruturas de abastecimento, uma lista de 

programas e ações que visavam a melhoria na gestão e consequentemente na 

prestação dos serviços. No entanto, estas ações, demonstradas a seguir, não foram 

implantadas parcial ou integral no curto prazo pela COSANPA, como determinava o 

PMSB. 

 

 Projeto do sistema de distribuição de água. 

 Pesquisa ativa de vazamentos visíveis e não-visíveis. 

 Programa de redução e controle de perdas. 

 Programa de uso racional da água. 

 Programa de macromedição. 

 Sistema de cadastro georreferenciado. 

 Infraestrutura de atendimento e manutenção. 

 Plano de capacitação de pessoal – sistema cadastral, modelagem, perdas, etc. 
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 Implantação do CCO – Centro de Controle Operacional. 

 Desenvolvimento de modelagem hidráulica. 

 Programa de manutenção preventiva e conservação das unidades operacionais. 

 Recadastramento dos consumidores. 

 Substituição de hidrômetros. 

 Instalação de medidores. 

 Reforma das unidades de captação de água. 

 Setorização do sistema de distribuição existente. 

 Substituição de redes antigas ou deterioradas. 

 Substituição de ligações domiciliares. 

 Elaboração de cadastro técnico. 

 Cadastramento dos consumidores rurais. 

 

 

7.7. INVESTIMENTOS ESTIMADOS NO PMSB VIGENTE 

 

Os investimentos previstos para a implementação do PMSB vigente estão 

relacionados às demandas das projeções advindas do crescimento populacional e do 

atendimento de déficit identificado.  

 

Em todo o horizonte de plano, identificou-se a necessidade de serem investidos no 

período de vigência do PMSB o total de R$ 2.825.668.578,19, distribuído da seguinte 

forma: 

 

 Setor Esgoto = R$ 1.736.072.786,37 (61%) 

 Setor Água = R$ 922.751.355,19 (33%) 

 Programas e Ações de Gestão = R$ 166.844.436,63 (6%) 

 Total = R$ 2.825.668.578,19 (100%) 

 

Especificamente para o setor de abastecimento de água, os recursos necessários por 

etapa de implementação do PMSB vigente assumem os seguintes valores: 

 

  Para a etapa de curto prazo (2014-2018) = R$ 597.835.582,27  
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  Para a etapa de médio prazo (2019-2028) = R$ 261.121.761,76 

  Para a etapa de longo prazo (2029-2033) = R$ 63.794.011,16 

 

Não foi disponibilizado pela COSANPA o montante investido em obras de 

infraestrutura para ampliação e manutenção do sistema de abastecimento de água de 

Belém no período analisado.  

 

No entanto, com base em levantamento do SNIS, pode-se identificar um investimento 

total de R$ 153.633.351,76, como demonstra o Quadro 98. 

 

Quadro 98: Investimentos Realizados pela COSANPA entre 2014 e 2017. 

Ano Investimento (R$) 

2014 7.290.801,55 

2015 6.414.175,00 

2016 139.928.375,21 

2017 0 

TOTAL 153.633.351,76 

Fonte: SNIS, 2014-2017. 

 

Conclui-se, portanto, que a COSANPA investiu no curto prazo, apenas 25,7% do total 

estimado no curto prazo do PMSB vigente, não atendendo as metas de investimento, 

de ampliação e melhoria de infraestrutura para distribuição e consequentemente, de 

ampliação do atendimento da população de Belém. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base em todo o levantamento e diagnóstico realizado sobre as unidades 

operacionais do sistema de abastecimento de água do município de Belém, pode-se 

concluir que a prestação dos serviços se dá em estado bastante crítico por diversos 

motivos, onde pode-se destacar: 

 

• Abastecimento de apenas 65,50% dos imóveis. 

• Inexistência de outorgas e licenças ambientais em todos os sistemas de 

captação. 

• Hidrometração de apenas 45,08% das ligações prediais, sendo as demais 

cobradas por estimativa, sem qualquer controle de consumo, contribuindo para 

o aumento das perdas aparentes. 

• Apenas 16,4% das ligações ativas são hidrometradas por equipamentos com 

menos de 5 anos de uso, o que resulta em submedição e consequentemente 

aumento das perdas aparentes. 

• Plano de hidrometração existente contempla apenas a universalização da 

hidrometração em 15 anos, porém sem considerar a substituição dos 

equipamentos, tornando o plano ineficiente para o combate às perdas aparentes 

de água na distribuição. 

• Serviços de manutenção são realizados com longos atrasos, prejudicando a 

operação e especialmente elevando as perdas reais de água na distribuição. 

• Existência de trechos de rede de distribuição em cimento amianto, elevando a 

quantidade de vazamentos e consequentemente as perdas físicas na rede de 

distribuição. Situação que tem como solução o projeto de locação de ativos para 

controle e combate às perdas, o qual envolve a substituição de redes 

inadequadas. 

• COSANPA informa que as perdas totais na distribuição são de apenas 40,54%, 

no entanto, segundo cálculo estimativo realizado pela consultora, as perdas 

podem chegar até a 81,51%. 

• Inexistência de macromedição impede o conhecimento do volume real produzido 

e distribuído para a população, sendo realizadas apenas estimativas, as quais 

segundo o RIG da COSANPA estão em completo desacordo com a capacidade 



 

473 

 

produtiva, pois apresenta uma vazão média de produção é de 2,57 m³/s, porém 

a capacidade de produção atual estimada pela consultora é de 

aproximadamente 8,2 m³/s. 

• Existência de intermitência em diversos setores de distribuição devido à não 

realização de manutenção preventiva nos equipamentos eletromecânicos. 

• Maioria das estações elevatórias de água bruta e tratada não trabalham com 

equipamento reserva, ou seja, na falha de um equipamento, prejudica 

imediatamente a distribuição de água para a população. 

• Estruturas físicas das unidades operacionais em sua maioria sem receber os 

devidos cuidados de manutenção preditiva. 

• Estações de tratamento de água estão em péssimo estado de conservação, a 

se destacar as ETAs São Brás e Quinto Setor, cujos filtros estão em sua maioria 

inoperantes e funcionando apenas como uma caixa de passagem da água para 

a distribuição.  

• Equipamentos eletromecânicos em sua maioria antigos e de baixa eficiência 

energética, resultando em elevados gastos com energia por parte da COSANPA. 

• Inexistência de manutenção eletromecânica preventiva. 

• Inexistência de cadastro técnico da rede de distribuição. 

• Inexistência de sistema supervisório em diversos sistemas isolados, além disso, 

o sistema implantado no município não possui automação, impedindo o 

liga/desliga das unidades e nem mesmo o controle de vazão para a distribuição. 

• Desconhecimento por parte da COSANPA sobre os níveis estáticos e dinâmicos 

dos poços, impedindo uma avaliação sobre os impactos da vazão captada no 

rebaixamento do lençol que pode causar a inutilização do poço. 

• Em diversos setores da zona de expansão, a água captada nos poços é 

encaminhada diretamente para a rede de distribuição, sem passar por qualquer 

tratamento, nem mesmo pelo processo de desinfecção que é obrigatório 

segundo as normas de potabilidade da água definidas na Portaria de 

Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Não realização das análises de qualidade da água em diversos setores, estando 

desacordo com a Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde 

e não havendo qualquer conhecimento sobre a qualidade da água distribuída 

para a população. 
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• Não atendimento ao plano de amostragens determinado pela Portaria de 

Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• Existência de não conformidade nas análises de qualidade da água tratada em 

todos os setores de distribuição, estando a água distribuída em desacordo com 

o estabelecido na Portaria de Consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde. 

• O Plano Municipal de Saneamento Básico vigente no município de Belém não 

foi executado pela COSANPA, visto que as metas e os investimentos planejados 

não foram realizados. 

• Não há projetos de expansão do atendimento visando a universalização do 

abastecimento de água. 

 

Há de se destacar a péssima situação econômica por parte da COSANPA, o que 

impede a realização de novos investimentos, seja com recursos próprios ou terceiros, 

situação esta agravada por: 

 

• Valores praticados na estrutura tarifária abaixo da realidade do mercado 

nacional. 

• Elevadíssimo índice de inadimplência. 

• Elevados custos operacionais. 

• Baixo índice de liquidez por parte da concessionária. 

• Margem líquida negativa da prestação dos serviços. 

• Elevado grau de endividamento. 

 

Devido a estas situações resumidamente apresentadas neste capítulo, bem como 

todos os problemas evidenciados ao longo do presente relatório, conclui-se que o 

sistema de abastecimento de água de Belém é operado em condições precárias de 

eficiência e qualidade. 

 

Muitos serão os investimentos necessários para reversão do quadro atual e suprir as 

demandas de melhorias no sistema existente, bem como as demandas de 

universalização do atendimento do sistema de abastecimento de água.  
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A solução das necessidades encontradas, serão definidas no prognóstico do Plano 

Municipal de Saneamento Básico em elaboração. 
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II - PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA  

 

 ANÁLISE SWOT  

 

Análise SWOT ou Análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, em 

português) é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário, sendo usada 

como base para gestão e planejamento estratégico.  

 

A Análise SWOT é um sistema simples para posicionar ou verificar a posição 

estratégica no ambiente do sistema de abastecimento de água. Na Figura 388, 

apresenta-se um esquema para entendimento da matriz de análise SWOT ou FOFA. 

 

Figura 388: Matriz SWOT ou FOFA. 

 
Fonte: Distribuição XXI, 2018. 

 

Trata-se de uma ferramenta que busca posicionar estrategicamente um setor 

(saneamento básico) num ambiente social, institucional, administrativo e operacional 

(município de Belém). O método SWOT apresenta as seguintes definições:  
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• Forças ou Pontos fortes: são as variáveis internas e controláveis que propiciam 

condições favoráveis aos setores de saneamento em relação ao seu ambiente. 

São características ou qualidades que podem colaborar positivamente no 

desempenho do setor.  

• Fraquezas ou Pontos fracos: são consideradas deficiências internas aos setores 

de saneamento que inibem a capacidade de desempenho dos mesmos. As 

fraquezas devem ser superadas para evitar a ineficiência do sistema.  

• Oportunidades: são variáveis contextuais ou circunstâncias e características do 

ambiente externo que possam ter impacto sobre os setores de saneamento de 

forma que proporcionem certa facilitação para a concretização dos objetivos 

estratégicos estabelecidos.  

• Ameaças: são variáveis, circunstâncias ou características do ambiente externo 

que possam ter impactos negativos sobre o desenvolvimento das metas e 

objetivos estabelecidos. 

 

A consideração dos sistemas de saneamento através das variáveis adotadas (forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças) possibilitará certa redução de incertezas 

auxiliando no processo de configuração de cenários alternativos para o futuro destes 

sistemas. As oportunidades e os pontos fortes são os atributos que ajudam a atingir 

os objetivos; as ameaças e os pontos fracos são os fatores que podem impedir a 

concretização dos objetivos, sendo, por isso, necessário superá-los.  

 

No desenvolvimento do PMSB de Belém será aplicada especificamente para cada um 

dos 4 componentes estudados, sendo utilizada como ferramenta de modo a 

potencializar a tomada de decisões frente ao planejamento estratégico de cada um 

dos componentes do saneamento local. 

 

Antecedendo a análise SWOT do sistema de abastecimento de água, demonstrado 

no Quadro 99, tem-se Quadro 100, que apresenta uma análise SWOT geral utilizando 

como origem de análise o material levantado e diagnosticado na Caracterização Geral 

do Município constante do Volume I. 
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Quadro 99: Análise SWOT – Geral. 

 
  Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

STRENGTHS (FORÇAS) WEAKNESS (FRAQUEZAS)

Interesse pessoal dos agentes municipais na superação das dificuldades existentes Baixo poder aquisitivo médio da população,sujeitando a mesma a vulnerabilidade social

Andamento da revisão e atualização do Plano Diretor do município Baixo IDH

Interesse sobre o tema saneamento verificado nas audiências públicas
Elevados índices nos indicadores de saúde específicos  relacionados à inexistência de 

saneamento

Existência da ARBEL, regulando todos os serviços de saneamento Baixo poder de conscientização ambiental da população

Baixa adesão ao serviços públicos de saneamento disponibilizados

Inexistência de integração com demais municípios da RMB na prestação de serviços de 

saneamento

Características de clima, hidrografia, topografia desfavoráveis à prestação de serviços de 

saneamento

Insuficiência de recursos e de profissionais para execução e fiscalização dos serviços de 

saneamento básico

Uso e ocupação do solo desordenados

Alta incidencia de inadimplência no pagamento pela prestação de serviços

Elevado número de órgãos vinculados à diversas secretarias com atuação no saneamento 

gerando ou sobreposição de ações ou vácuos operacionais

Baixa capacidade financeira do município frente às necessidades de investimento

Inexistência de estruturas de educação formal e informal para apoiar projetos e ações de 

educação ambiental e de saneamento básico

Violência no ambiente social em geral

Inexistência de programas de interesse do saneamento básico nas áreas de desenvolvimento 

urbano, habitação, mobilidade urbana, gestão de recursos hídricos e meio ambiente

OPORTUNITES (OPORTUNIDADES) THREATS (AMEAÇAS)

Elaboração da revisão do Plano Diretor levando em consideração aspectos e informações do 

PMSB e do PGIRS
Crescimento da ocupação irregular do solo

Possibilidade de rearranjo organizacional e racionalização da gestão de serviços de 

saneamento e correlatos
Limitação na obtenção de recursos financiados por órgãos públicos

Atendimento da exigência de existência de PMSB para obtenção de recursos a fundo perdido 

ou financiado junto a organismos federais

Inexistência de recursos financeiros para atendmento pleno das necessidades do setor 

saneamento

Reavaliação do interesse da  continuidade de contrato de programa na prestação de serviço 

de água e esgoto
Manutenção da atual estrutura organizacional e funcional voltada ao saneamento básico

Ampliação na atuação da Agência Reguladora - Resíduos e Drenagem com a implantação da 

ARBEL

Incidência de ações indevidas interferindo na organização proposta para a prestação de 

serviço de saneamento  
Efetivação de ações conjugadas para efetivação de consórcios, cooperação entre municípios 

da RMB
Ineficiência na aplicação dos programas de educação ambiental

Implantação de ações para atendimento de TAC´s
Manutenção das baixas condições de renda e alto percentual de desigualdade 

socioeconômica

Ações de fortalecimento institucional da SESAN Continuidade das baixas adesões aos sistemas oficiais de saneamento básico
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Quadro 100: Análise SWOT – Sistema de Abastecimento de Água. 

  
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

STRENGTHS (FORÇAS) WEAKNESS (FRAQUEZAS)

Elevado potencial hídrico, garantindo manancial para o abastecimento Atendimento de apenas 65,50% da população com abastecimento de água

Setorização em parte do sistema de distribuição de água Hidrometração de apenas 45% das ligações prediais

Consumo médio per capita de apenas 131 L/hab.dia Índice de perdas na distribuição estimado em 81%

Cerca de 2% das ligações possuem situações precárias de intermitência

Inexistência de licença ambiental em 21 sistemas isolados

Inadimplência superior a 27%, enquanto os cortes abrangem apenas 1% das ligações

Cerca de 60% das despesas é direcionada a recursos humanos (próprios e terceiros)

Existência de um centro de controle operacional Despesas superiores a 27% com energia elétrica

Existência de um Plano Municipal de Abastecimento de Água Despesas superiores em 240% à arrecadação da concessionária

Existência de Agência Reguladora do serviço de abastecimento de água ROE negativo da concessionária em mais de 50%

Estrutura das unidades operacionais antigas e com problemas estruturais

Estações de tratamento de água em péssimo estado de conservação

Estações de bombeamento de água antigas e com baixa eficiência energética

Inexistência de cadastro técnico da rede de distribuição

Apenas 1,4% das ordens de serviço são realizadas no prazo estabelecido

Centro de controle operacional não atende a todas as unidades operacionais

Não atendimento do PMSB existente por parte da concessionária

OPORTUNITES (OPORTUNIDADES) THREATS (AMEAÇAS)

Revisão do PMSB e das metas propostas Desordenamento urbano e áreas de ocupação irregular

Possibilidade de rearranjo organizacional e racionalização da gestão de serviços de 

abastecimento de água
Aumento contínuo da desigualdade social

Reavaliação do contrato de programa na prestação de serviço de água e esgoto Atual escassez de linhas de crédito para o saneamento básico

Adequação dos programas, projetos e ações à realidade de Belém
Manutenção da atual estrutura administrativa/operacional da prestação dos serviços de 

abastecimento de água

Possibilidade de obtenção de linhas de crédito para o setor após aprovação do PMSB
Atual incapacidade financeira por parte da concessionária para realizar os investimentos 

necessários à universalização
Estímulo do governo federal à participação da iniciativa privada no desenvolvimento do 

saneamento básico no país.
Uso de fontes alternativas irregulares ao sistema de público de abastecimento

Inexistência de fiscalização quanto ao uso de fontes alternativas

Existência de obras em andamento que visam ampliar a capacidade de produção e 

distribuição de água

Assinatura de contrato com  objeto de Redução e Controle de Perdas da Zona Central de 

Belém, abrangendo as unidades de negócio norte e sul
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 UNIDADE DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 

 

Conforme demonstrado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, a 

estrutura administrativa do sistema de abastecimento de água de Belém é 

dividida entre as unidades de negócio da COSANPA, sendo: Unidade de 

Negócio Sul – UNSUL, Unidade de Negócio Norte – UNNORTE, Unidade de 

Negócio Augusto Montenegro – UNAM e Unidade de Negócio BR - UNBR.  

 

Conforme preconiza a legislação federal, o planejamento do saneamento básico 

deve ser elaborado por bacias hidrográficas, cujo levantamento realizado pelo 

Consórcio EGIS-AMPLA constou do Volume I - Caracterização Geral do 

Município, onde  foram delimitadas as bacias hidrográficas que servirão de 

unidades básicas de planejamento no município de Belém, e que resultou num 

quantitativo de 47 bacias, para as quais foram projetados dados da evolução 

anual de população e de domicílios, nas áreas urbanas e rurais, a partir dos 

dados do IBGE. 

 

Para visualização dos limites das bacias e de quantificação da população e de 

domicílios apresenta-se a Figura 389 e os Quadros 101 e 102 dos respectivos 

quantitativos. 
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Figura 389: Bacias Hidrográficas de Belém.  

 
  Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Quadro 101: População Por Bacia Hidrográfica 

  
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

Bacia 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Bacia da Estrada Nova 198.733 198.071 197.370 196.653 196.078 195.316 194.526 193.699 192.837 192.089 191.137 190.136 189.091 188.006 186.995 185.834 184.636 183.411 182.166 180.981

Bacia de Val-de-Cães 61.274 61.849 62.420 62.988 63.604 64.162 64.711 65.247 65.768 66.325 66.808 67.269 67.707 68.123 68.556 68.924 69.267 69.587 69.886 70.194

Bacia do Anani 16.445 17.218 18.036 18.902 19.832 20.796 21.808 22.869 23.978 25.154 26.355 27.600 28.886 30.212 31.593 32.989 34.415 35.867 37.341 38.850

Bacia do Armas 26.625 26.585 26.542 26.497 26.469 26.417 26.361 26.300 26.233 26.181 26.102 26.016 25.923 25.824 25.735 25.624 25.509 25.388 25.265 25.149

Bacia do Aurá 20.687 20.707 20.706 20.687 20.670 20.623 20.565 20.496 20.418 20.347 20.252 20.149 20.039 19.923 19.814 19.688 19.557 19.423 19.286 19.156

Bacia do Cajé 10.139 10.383 10.621 10.853 11.087 11.302 11.507 11.701 11.883 12.061 12.215 12.355 12.481 12.592 12.696 12.778 12.847 12.903 12.946 12.984

Bacia do Comércio 815 821 827 833 840 847 853 859 866 873 879 885 891 897 903 909 915 921 927 933

Bacia do Maguarí 157.118 157.953 158.661 159.253 159.859 160.224 160.476 160.615 160.646 160.698 160.514 160.226 159.842 159.373 158.915 158.286 157.586 156.824 156.011 155.219

Bacia do Mata Fome 56.381 56.774 57.101 57.367 57.622 57.776 57.877 57.927 57.930 57.934 57.848 57.720 57.555 57.357 57.162 56.905 56.623 56.319 55.997 55.684

Bacia do Murucutum 41.099 40.953 40.803 40.650 40.526 40.364 40.197 40.024 39.843 39.685 39.487 39.279 39.063 38.839 38.630 38.391 38.145 37.893 37.638 37.396

Bacia do Outeiro 27.519 28.021 28.531 29.050 29.601 30.134 30.672 31.212 31.753 32.320 32.857 33.390 33.917 34.437 34.970 35.474 35.967 36.450 36.922 37.399

Bacia do Paracuri 135.475 136.966 138.365 139.676 141.007 142.127 143.142 144.047 144.840 145.635 146.195 146.636 146.963 147.182 147.382 147.392 147.304 147.127 146.870 146.602

Bacia do Tucunduba 212.239 213.125 213.889 214.548 215.275 215.710 216.026 216.215 216.278 216.387 216.187 215.853 215.397 214.825 214.273 213.487 212.601 211.630 210.587 209.569

Bacia do Una 402.424 401.031 399.590 398.101 396.884 395.275 393.599 391.841 389.999 388.382 386.348 384.207 381.971 379.654 377.482 375.006 372.451 369.841 367.191 364.662

Bacia I 5.900 5.942 5.984 6.027 6.074 6.117 6.160 6.202 6.244 6.290 6.330 6.369 6.407 6.444 6.484 6.520 6.554 6.587 6.620 6.655

Bacia II 1.096 1.101 1.104 1.107 1.111 1.113 1.114 1.115 1.115 1.115 1.114 1.112 1.109 1.106 1.104 1.100 1.095 1.090 1.085 1.080

Bacia III 1.340 1.335 1.329 1.324 1.320 1.314 1.308 1.302 1.295 1.290 1.283 1.275 1.268 1.260 1.253 1.244 1.236 1.227 1.218 1.210

Bacia IV 2.889 2.897 2.906 2.914 2.924 2.932 2.939 2.947 2.953 2.962 2.967 2.972 2.977 2.980 2.985 2.988 2.990 2.992 2.993 2.995

Bacia VI 13.902 13.875 13.846 13.816 13.795 13.762 13.726 13.687 13.645 13.611 13.562 13.510 13.454 13.395 13.340 13.275 13.207 13.136 13.063 12.994

Bacia VIII 1.022 1.115 1.217 1.329 1.452 1.585 1.729 1.885 2.053 2.234 2.426 2.629 2.843 3.068 3.304 3.547 3.796 4.051 4.310 4.572

Bacia IX 332 360 390 423 459 498 540 585 633 685 740 798 860 924 992 1.061 1.133 1.206 1.281 1.358

Bacia XII 5.015 5.178 5.346 5.519 5.700 5.881 6.065 6.251 6.440 6.634 6.824 7.013 7.200 7.386 7.573 7.753 7.928 8.099 8.264 8.428

Bacia XIII 7.000 7.336 7.653 7.949 8.227 8.474 8.695 8.889 9.056 9.206 9.324 9.420 9.494 9.550 9.594 9.616 9.625 9.621 9.607 9.589

Bacia XIV 5.933 6.344 6.729 7.082 7.407 7.690 7.935 8.143 8.316 8.464 8.575 8.659 8.720 8.760 8.787 8.794 8.788 8.770 8.744 8.714

Bacia XVI 3.401 3.431 3.461 3.492 3.525 3.557 3.588 3.619 3.650 3.684 3.715 3.745 3.775 3.804 3.836 3.864 3.893 3.920 3.948 3.977

Bacia XVII 4.158 4.179 4.201 4.221 4.245 4.266 4.285 4.304 4.322 4.342 4.358 4.372 4.385 4.398 4.411 4.421 4.429 4.437 4.444 4.451

Bacia XVIII 9.366 9.724 10.016 10.248 10.436 10.570 10.666 10.730 10.767 10.791 10.788 10.770 10.740 10.700 10.659 10.604 10.544 10.479 10.411 10.345

Bacia XIX 2.517 2.545 2.563 2.574 2.582 2.583 2.580 2.575 2.567 2.560 2.549 2.537 2.523 2.509 2.495 2.479 2.463 2.446 2.428 2.412

Bacia XX 400 403 404 406 408 409 409 410 410 410 409 409 408 406 405 404 402 400 398 396

Bacia XXIII 1.719 1.727 1.735 1.744 1.753 1.761 1.769 1.777 1.785 1.794 1.802 1.809 1.816 1.823 1.830 1.837 1.843 1.849 1.855 1.861

Bacia XXIV 3.333 3.368 3.404 3.441 3.481 3.519 3.557 3.596 3.636 3.679 3.718 3.758 3.799 3.839 3.882 3.923 3.964 4.005 4.046 4.090

Bacia XXV 3.136 3.159 3.182 3.206 3.232 3.257 3.281 3.305 3.330 3.357 3.381 3.405 3.429 3.453 3.478 3.502 3.525 3.549 3.572 3.598

Bacia XXVI 5.890 6.576 7.335 8.168 9.086 10.075 11.138 12.273 13.473 14.740 16.041 17.373 18.723 20.073 21.422 22.726 23.984 25.181 26.308 27.365

Bacia XXVII 3.734 4.156 4.630 5.159 5.754 6.411 7.140 7.944 8.829 9.806 10.863 12.008 13.241 14.563 15.979 17.466 19.026 20.648 22.321 24.043

Bacia XXIX 110 112 112 113 113 113 113 113 112 112 111 111 110 110 109 108 108 107 106 105

Murubira 15.578 16.133 16.716 17.327 17.981 18.651 19.349 20.075 20.830 21.628 22.437 23.270 24.128 25.010 25.930 26.857 27.803 28.768 29.751 30.763

Bacia da Tamandaré 18.644 18.623 18.601 18.580 18.559 18.538 18.516 18.495 18.474 18.453 18.432 18.410 18.389 18.368 18.347 18.326 18.305 18.284 18.263 18.242

Bacia V 16.181 16.168 16.156 16.143 16.130 16.118 16.105 16.093 16.080 16.068 16.056 16.044 16.031 16.019 16.007 15.995 15.983 15.971 15.959 15.947

Bacia VII 1.652 1.642 1.632 1.623 1.613 1.605 1.596 1.588 1.580 1.573 1.565 1.558 1.552 1.545 1.539 1.533 1.527 1.522 1.516 1.511

Bacia X 3.012 3.010 3.008 3.006 3.004 3.002 3.000 2.998 2.996 2.995 2.993 2.991 2.989 2.987 2.985 2.983 2.981 2.979 2.977 2.976

Bacia XI 268 265 263 261 259 258 257 257 256 256 255 255 255 254 254 254 254 254 254 254

Bacia XXI 190 188 187 185 184 183 182 182 181 180 180 180 179 179 179 178 178 178 178 178

Bacia XXII 2.353 2.337 2.323 2.309 2.296 2.285 2.274 2.264 2.255 2.247 2.239 2.233 2.226 2.221 2.216 2.211 2.207 2.203 2.200 2.196

Bacia XXVIII 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Bacia XXX 1.183 1.180 1.176 1.172 1.169 1.166 1.163 1.159 1.157 1.154 1.151 1.148 1.146 1.143 1.141 1.139 1.136 1.134 1.132 1.130

População Urbana 1.508.230 1.514.869 1.521.074 1.526.929 1.533.636 1.538.770 1.543.502 1.547.819 1.551.715 1.556.394 1.559.375 1.561.868 1.563.905 1.565.525 1.567.630 1.568.399 1.568.733 1.568.681 1.568.289 1.568.216

População Rural 21.136 22.394 23.539 24.525 25.355 25.912 26.329 26.634 26.850 27.007 27.067 27.090 27.085 27.061 27.030 26.967 26.896 26.817 26.736 26.658

Bacia XV 5.497 6.608 7.602 8.437 9.112 9.619 9.986 10.240 10.404 10.511 10.558 10.568 10.549 10.512 10.468 10.405 10.334 10.257 10.176 10.098

Marimari 1.261 1.263 1.266 1.268 1.271 1.271 1.271 1.272 1.272 1.272 1.269 1.266 1.264 1.261 1.258 1.253 1.248 1.243 1.238 1.233

Outras bacias 2.319 2.316 2.313 2.310 2.307 2.306 2.306 2.305 2.305 2.304 2.304 2.304 2.303 2.303 2.303 2.303 2.303 2.302 2.302 2.302

Ilhas 12.059 12.207 12.358 12.510 12.665 12.716 12.766 12.817 12.869 12.920 12.936 12.952 12.969 12.985 13.001 13.006 13.011 13.015 13.020 13.025

     Baía do Guajará 2.239 2.272 2.305 2.338 2.372 2.383 2.394 2.405 2.417 2.428 2.432 2.435 2.439 2.442 2.446 2.447 2.448 2.449 2.450 2.451

     Cotijuba 7.248 7.350 7.454 7.559 7.666 7.701 7.736 7.771 7.806 7.841 7.852 7.863 7.875 7.886 7.897 7.900 7.904 7.907 7.911 7.914

     Combu 1.273 1.280 1.287 1.294 1.301 1.303 1.306 1.308 1.311 1.313 1.314 1.315 1.315 1.316 1.317 1.317 1.317 1.318 1.318 1.318

     Jutuba 1.299 1.305 1.312 1.319 1.326 1.328 1.331 1.333 1.336 1.338 1.339 1.339 1.340 1.340 1.341 1.341 1.341 1.342 1.342 1.342

População Total 1.529.366 1.537.263 1.544.613 1.551.454 1.558.991 1.564.682 1.569.831 1.574.453 1.578.565 1.583.401 1.586.442 1.588.958 1.590.990 1.592.586 1.594.660 1.595.366 1.595.629 1.595.498 1.595.025 1.594.874
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Quadro 102: População Por Bacia Hidrográfica (Continuação). 

  
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

Domicílios 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Bacia da Estrada Nova 65.574 65.908 66.243 66.579 66.918 67.553 68.194 68.842 69.495 70.155 70.589 71.026 71.465 71.907 72.352 72.626 72.902 73.178 73.455 73.733

Bacia da Tamandaré 6.657 6.679 6.701 6.723 6.745 6.797 6.849 6.902 6.955 7.009 7.040 7.072 7.103 7.135 7.166 7.181 7.196 7.211 7.227 7.242

Bacia de Val-de-Cães 20.618 20.959 21.305 21.657 22.014 22.457 22.910 23.371 23.841 24.322 24.730 25.146 25.569 25.999 26.436 26.812 27.194 27.582 27.974 28.373

Bacia do Anani 5.296 5.602 5.925 6.268 6.630 7.081 7.564 8.080 8.631 9.219 9.808 10.434 11.100 11.808 12.562 13.270 14.018 14.808 15.643 16.525

Bacia do Armas 9.928 10.010 10.093 10.177 10.261 10.420 10.582 10.746 10.912 11.081 11.212 11.345 11.480 11.616 11.753 11.849 11.945 12.041 12.139 12.237

Bacia do Aurá 5.787 5.777 5.768 5.758 5.748 5.817 5.888 5.959 6.031 6.104 6.200 6.298 6.397 6.498 6.600 6.705 6.812 6.920 7.030 7.141

Bacia do Cajé 2.778 2.848 2.921 2.995 3.071 3.182 3.296 3.415 3.538 3.666 3.787 3.913 4.042 4.176 4.315 4.429 4.546 4.667 4.790 4.917

Bacia do Comércio 396 400 403 407 411 417 423 429 435 441 447 454 460 467 473 480 487 494 502 509

Bacia do Maguarí 52.824 53.580 54.346 55.124 55.912 56.883 57.870 58.874 59.895 60.934 61.640 62.353 63.075 63.805 64.543 64.991 65.443 65.897 66.355 66.815

Bacia do Mata Fome 16.883 17.116 17.352 17.591 17.834 18.219 18.613 19.015 19.426 19.846 20.194 20.548 20.909 21.276 21.649 21.909 22.171 22.437 22.706 22.978

Bacia do Murucutum 15.312 15.499 15.687 15.878 16.071 16.290 16.511 16.735 16.963 17.193 17.330 17.468 17.607 17.747 17.888 17.967 18.046 18.126 18.206 18.287

Bacia do Outeiro 8.855 9.105 9.363 9.627 9.900 10.249 10.611 10.985 11.373 11.774 12.139 12.515 12.902 13.301 13.713 14.071 14.437 14.814 15.200 15.596

Bacia do Paracuri 44.048 44.938 45.846 46.772 47.717 48.911 50.134 51.388 52.673 53.991 54.996 56.020 57.063 58.126 59.208 59.939 60.678 61.426 62.184 62.951

Bacia do Tucunduba 71.925 73.355 74.813 76.300 77.817 79.492 81.203 82.950 84.735 86.559 87.761 88.981 90.217 91.470 92.740 93.491 94.249 95.012 95.781 96.557

Bacia do Una 135.589 136.330 137.075 137.824 138.577 139.971 141.379 142.802 144.239 145.690 146.636 147.587 148.545 149.509 150.480 151.049 151.621 152.194 152.770 153.349

Bacia Murubira 5.101 5.337 5.584 5.842 6.112 6.460 6.827 7.215 7.625 8.058 8.492 8.949 9.431 9.939 10.474 10.985 11.520 12.082 12.671 13.288

Bacia I 1.848 1.879 1.911 1.944 1.977 2.024 2.072 2.122 2.173 2.225 2.271 2.317 2.365 2.414 2.463 2.506 2.549 2.594 2.639 2.684

Bacia II 261 258 255 253 250 250 251 252 252 253 254 255 256 258 259 260 262 263 264 266

Bacia III 487 488 489 490 491 494 497 500 503 506 507 509 511 513 514 515 516 518 519 520

Bacia IV 873 883 893 904 914 935 956 978 1.001 1.023 1.045 1.067 1.090 1.113 1.136 1.156 1.175 1.196 1.216 1.237

Bacia V 5.702 5.766 5.831 5.896 5.963 6.046 6.130 6.215 6.301 6.389 6.440 6.493 6.545 6.598 6.652 6.679 6.706 6.733 6.760 6.788

Bacia VI 4.887 4.956 5.026 5.097 5.169 5.255 5.344 5.434 5.525 5.618 5.679 5.740 5.803 5.866 5.929 5.969 6.008 6.048 6.087 6.128

Bacia VII 522 521 521 521 521 524 527 531 534 538 540 541 543 545 547 548 548 549 550 550

Bacia VIII 254 275 296 320 345 378 415 454 498 545 596 652 713 780 853 923 1.000 1.083 1.172 1.269

Bacia IX 88 95 102 110 119 131 144 158 173 190 209 229 252 277 304 331 360 392 427 465

Bacia X 860 860 861 861 862 874 887 900 914 927 942 956 971 986 1.002 1.014 1.027 1.039 1.052 1.065

Bacia XI 97 97 98 98 98 99 101 102 103 104 105 106 107 108 109 109 110 110 111 111

Bacia XII 1.589 1.654 1.722 1.793 1.867 1.963 2.065 2.172 2.284 2.402 2.515 2.633 2.757 2.886 3.022 3.138 3.259 3.384 3.514 3.650

Bacia XIII 2.068 2.166 2.268 2.375 2.488 2.594 2.704 2.820 2.940 3.066 3.161 3.258 3.359 3.464 3.571 3.646 3.723 3.801 3.881 3.963

Bacia XIV 1.760 1.878 2.004 2.139 2.283 2.393 2.507 2.627 2.753 2.885 2.971 3.058 3.149 3.242 3.337 3.397 3.457 3.518 3.581 3.645

Bacia XVI 938 942 945 948 951 971 991 1.011 1.032 1.053 1.081 1.109 1.139 1.169 1.200 1.234 1.270 1.306 1.344 1.382

Bacia XVII 1.177 1.180 1.183 1.186 1.189 1.211 1.235 1.258 1.282 1.307 1.338 1.370 1.403 1.436 1.471 1.507 1.544 1.582 1.620 1.660

Bacia XVIII 2.881 2.997 3.117 3.243 3.373 3.464 3.558 3.655 3.754 3.856 3.921 3.988 4.056 4.124 4.194 4.238 4.282 4.326 4.371 4.416

Bacia XIX 825 840 855 870 885 901 917 933 950 967 979 991 1.003 1.016 1.028 1.036 1.044 1.053 1.061 1.069

Bacia XX 123 125 126 128 129 132 135 138 141 144 146 149 152 155 158 160 162 164 166 169

Bacia XXI 66 66 66 66 66 67 68 69 70 71 72 73 73 74 75 76 76 77 77 78

Bacia XXII 776 779 782 785 788 799 811 822 834 846 856 866 876 886 896 902 909 915 922 929

Bacia XXIII 540 548 556 564 573 586 600 613 628 642 655 669 682 696 710 722 734 747 759 772

Bacia XXIV 1.004 1.025 1.046 1.067 1.089 1.122 1.155 1.190 1.226 1.262 1.297 1.332 1.369 1.406 1.445 1.480 1.516 1.553 1.590 1.629

Bacia XXV 1.038 1.055 1.072 1.090 1.108 1.132 1.158 1.183 1.210 1.237 1.261 1.285 1.310 1.336 1.362 1.386 1.410 1.435 1.460 1.486

Bacia XXVI 1.928 2.157 2.413 2.700 3.022 3.356 3.726 4.138 4.595 5.103 5.543 6.021 6.541 7.105 7.717 8.173 8.655 9.166 9.707 10.280

Bacia XXVII 1.306 1.454 1.618 1.801 2.004 2.241 2.506 2.803 3.134 3.505 3.890 4.317 4.791 5.317 5.900 6.453 7.057 7.717 8.440 9.230

Bacia XXVIII 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bacia XXIX 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Bacia XXX 394 397 400 404 407 411 415 419 423 427 428 430 432 434 436 437 438 438 439 440

Domicílios Urbanos 501.918 508.836 515.936 523.228 530.721 540.607 550.781 561.258 572.054 583.186 591.757 600.579 609.665 619.033 628.697 635.801 643.114 650.648 658.416 666.430

Domicílios Rurais 8.146 8.579 9.043 9.543 10.087 10.318 10.550 10.784 11.021 11.263 11.369 11.474 11.578 11.681 11.783 11.838 11.893 11.947 12.000 12.053

Bacia XV 2.200 2.492 2.823 3.198 3.623 3.782 3.948 4.121 4.302 4.490 4.564 4.638 4.714 4.791 4.869 4.907 4.946 4.985 5.025 5.065

Marimari 440 443 445 448 451 454 458 462 466 470 473 476 478 481 484 486 488 490 493 495

Outras bacias 920 934 944 953 960 966 971 975 978 981 983 984 986 987 987 988 988 989 989 989

Ilhas 4.586 4.711 4.830 4.944 5.054 5.116 5.173 5.226 5.276 5.322 5.350 5.376 5.400 5.422 5.443 5.457 5.470 5.482 5.494 5.504

         Baía do Guajará 756 787 818 848 878 897 915 932 947 962 971 980 988 995 1.001 1.005 1.009 1.012 1.015 1.017

         Cotijuba 3.053 3.129 3.199 3.265 3.328 3.356 3.381 3.404 3.426 3.446 3.455 3.462 3.470 3.476 3.482 3.485 3.487 3.489 3.491 3.493

         Combu 348 352 357 361 366 370 373 377 381 385 389 393 397 401 405 409 414 418 423 427

         Jutuba 428 442 456 470 483 493 503 513 521 529 535 541 546 550 554 558 560 563 565 567

Domicílios Total 510.064 517.415 524.979 532.771 540.808 550.925 561.331 572.042 583.075 594.449 603.126 612.053 621.243 630.713 640.480 647.639 655.007 662.595 670.416 678.483
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Estas bacias são, portanto, as unidades básicas de planejamento e servirão, quando 

agrupadas, de apoio para a concepção do sistema e do planejamento dos programas, 

projetos e ações do sistema de abastecimento de água.  

 

Sendo assim, propõe-se uma união de bacias hidrográficas de acordo com as áreas 

de planejamento físico do sistema de abastecimento de água, obtendo-se quatro 

zonas de gestão - ZG, sendo:  

 

• ZG Setor 1 - Sistema Integrado Existente – composto pelos sistemas operados 

pela UNNORTE e UNISUL. 

• ZG Setor 2 - Sistema Integrado a Ampliar – composto pelos sistemas isolados 

da UNAM (exceto Ilha de Outeiro). 

• ZG Setor 3 - Ilha de Outeiro – a ser interligado ao sistema integrado a ampliar. 

• ZG Setor 4 - Ilha de Mosqueiro. 

• ZG Setor 5 – Ilha de Cotijuba. 

 

A proposta de distribuição das bacias hidrográficas nestas quatro zonas de gestão se 

dá pela conjuntura física/hidrográfica, bem como operacional/administrativa do 

sistema existente, resultando em mudanças menos impactantes para a 

concessionária ao longo do período de planejamento. 

 

Nas Figuras 390 a 395 são apresentadas visualmente as zonas de gestão do sistema 

de abastecimento de água, enquanto nos Quadros 103 a 114 são apresentadas as 

estimativas populacionais para cada setor. 

 

Ainda, nos Quadros são apresentadas as evoluções do número de domicílios 

projetados pelo consórcio para cada zona de gestão. 
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Figura 390: Zonas de Gestão do Sistema de Abastecimento de Água. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 391: Bacias Hidrográficas da Zona de Gestão 1. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 392: Bacias Hidrográficas da Zona de Gestão 2. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 393: Bacias Hidrográficas da Zona de Gestão 3. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 394: Bacias Hidrográficas da Zona de Gestão 4. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 395: Zona de Gestão 5. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 



 

491 

 

Quadro 103: População da Zona de Gestão 1. 

  
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Quadro 104: População da Zona de Gestão 2. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

 

 

 

 

Bacias Hidrográficas 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Bacia da Estrada Nova 198.733 198.071 197.370 196.653 196.078 195.316 194.526 193.699 192.837 192.089 191.137 190.136 189.091 188.006 186.995 185.834 184.636 183.411 182.166 180.981

Bacia da Tamandaré 18.644 18.623 18.601 18.580 18.559 18.538 18.516 18.495 18.474 18.453 18.432 18.410 18.389 18.368 18.347 18.326 18.305 18.284 18.263 18.242

Bacia do Armas 26.625 26.585 26.542 26.497 26.469 26.417 26.361 26.300 26.233 26.181 26.102 26.016 25.923 25.824 25.735 25.624 25.509 25.388 25.265 25.149

Bacia do Comércio 815 821 827 833 840 847 853 859 866 873 879 885 891 897 903 909 915 921 927 933

Bacia do Murucutum 41.099 40.953 40.803 40.650 40.526 40.364 40.197 40.024 39.843 39.685 39.487 39.279 39.063 38.839 38.630 38.391 38.145 37.893 37.638 37.396

Bacia do Tucunduba 212.239 213.125 213.889 214.548 215.275 215.710 216.026 216.215 216.278 216.387 216.187 215.853 215.397 214.825 214.273 213.487 212.601 211.630 210.587 209.569

Bacia do Una 304.114 303.432 301.539 300.495 299.416 298.300 297.388 296.183 294.927 293.609 292.229 291.017 289.493 287.889 286.214 284.478 282.850 280.995 279.080 277.125

802.269 801.609 799.570 798.256 797.162 795.492 793.866 791.775 789.457 787.277 784.453 781.597 778.246 774.648 771.097 767.049 762.961 758.522 753.926 749.394População Total

Bacias Hidrográficas 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Bacia de Val-de-Cães 61.274 61.849 62.420 62.988 63.604 64.162 64.711 65.247 65.768 66.325 66.808 67.269 67.707 68.123 68.556 68.924 69.267 69.587 69.886 70.194

Bacia do Anani 16.445 17.218 18.036 18.902 19.832 20.796 21.808 22.869 23.978 25.154 26.355 27.600 28.886 30.212 31.593 32.989 34.415 35.867 37.341 38.850

Bacia do Aurá 20.687 20.707 20.706 20.687 20.670 20.623 20.565 20.496 20.418 20.347 20.252 20.149 20.039 19.923 19.814 19.688 19.557 19.423 19.286 19.156

Bacia do Cajé 10.139 10.383 10.621 10.853 11.087 11.302 11.507 11.701 11.883 12.061 12.215 12.355 12.481 12.592 12.696 12.778 12.847 12.903 12.946 12.984

Bacia do Maguarí 157.118 157.953 158.661 159.253 159.859 160.224 160.476 160.615 160.646 160.698 160.514 160.226 159.842 159.373 158.915 158.286 157.586 156.824 156.011 155.219

Bacia do Mata Fome 56.381 56.774 57.101 57.367 57.622 57.776 57.877 57.927 57.930 57.934 57.848 57.720 57.555 57.357 57.162 56.905 56.623 56.319 55.997 55.684

Bacia do Outeiro 27.519 28.021 28.531 29.050 29.601 30.134 30.672 31.212 31.753 32.320 32.857 33.390 33.917 34.437 34.970 35.474 35.967 36.450 36.922 37.399

Bacia do Paracuri 135.475 136.966 138.365 139.676 141.007 142.127 143.142 144.047 144.840 145.635 146.195 146.636 146.963 147.182 147.382 147.392 147.304 147.127 146.870 146.602

Bacia do São Benedito 13.902 13.875 13.846 13.816 13.795 13.762 13.726 13.687 13.645 13.611 13.562 13.510 13.454 13.395 13.340 13.275 13.207 13.136 13.063 12.994

Bacia do Tabocão 16.181 16.168 16.156 16.143 16.130 16.118 16.105 16.093 16.080 16.068 16.056 16.044 16.031 16.019 16.007 15.995 15.983 15.971 15.959 15.947

Bacia do Una 101.745 101.517 100.884 100.534 100.173 99.800 99.495 99.092 98.671 98.231 97.769 97.363 96.854 96.317 95.756 95.176 94.631 94.010 93.370 92.716

Bacia I 5.900 5.942 5.984 6.027 6.074 6.117 6.160 6.202 6.244 6.290 6.330 6.369 6.407 6.444 6.484 6.520 6.554 6.587 6.620 6.655

Bacia II 1.096 1.101 1.104 1.107 1.111 1.113 1.114 1.115 1.115 1.115 1.114 1.112 1.109 1.106 1.104 1.100 1.095 1.090 1.085 1.080

Bacia III 1.340 1.335 1.329 1.324 1.320 1.314 1.308 1.302 1.295 1.290 1.283 1.275 1.268 1.260 1.253 1.244 1.236 1.227 1.218 1.210

Bacia IV 2.889 2.897 2.906 2.914 2.924 2.932 2.939 2.947 2.953 2.962 2.967 2.972 2.977 2.980 2.985 2.988 2.990 2.992 2.993 2.995

Bacia V 1.652 1.642 1.632 1.623 1.613 1.605 1.596 1.588 1.580 1.573 1.565 1.558 1.552 1.545 1.539 1.533 1.527 1.522 1.516 1.511

Bacia VI 1.022 1.115 1.217 1.329 1.452 1.585 1.729 1.885 2.053 2.234 2.426 2.629 2.843 3.068 3.304 3.547 3.796 4.051 4.310 4.572

Bacia VII 332 360 390 423 459 498 540 585 633 685 740 798 860 924 992 1.061 1.133 1.206 1.281 1.358

631.097 635.823 639.889 644.016 648.333 651.988 655.470 658.610 661.485 664.533 666.856 668.975 670.745 672.257 673.852 674.875 675.718 676.292 676.674 677.126População Total
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Quadro 105: População da Zona de Gestão 3. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 
Quadro 106: População da Zona de Gestão 4. 

 
 Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 
Quadro 107: População Bacias Rurais. 

 
 Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 
Quadro 108: População Ilhas. 

 
 Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

Bacias Hidrográficas 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Bacia do Curuperê 5.015 5.178 5.346 5.519 5.700 5.881 6.065 6.251 6.440 6.634 6.824 7.013 7.200 7.386 7.573 7.753 7.928 8.099 8.264 8.428

Bacia do Itaiteua 7.000 7.336 7.653 7.949 8.227 8.474 8.695 8.889 9.056 9.206 9.324 9.420 9.494 9.550 9.594 9.616 9.625 9.621 9.607 9.589

Bacia do Jararaca 5.933 6.344 6.729 7.082 7.407 7.690 7.935 8.143 8.316 8.464 8.575 8.659 8.720 8.760 8.787 8.794 8.788 8.770 8.744 8.714

Bacia IX 268 265 263 261 259 258 257 257 256 256 255 255 255 254 254 254 254 254 254 254

Bacia VIII 3.012 3.010 3.008 3.006 3.004 3.002 3.000 2.998 2.996 2.995 2.993 2.991 2.989 2.987 2.985 2.983 2.981 2.979 2.977 2.976

Bacia X 3.401 3.431 3.461 3.492 3.525 3.557 3.588 3.619 3.650 3.684 3.715 3.745 3.775 3.804 3.836 3.864 3.893 3.920 3.948 3.977

Bacia XI 4.158 4.179 4.201 4.221 4.245 4.266 4.285 4.304 4.322 4.342 4.358 4.372 4.385 4.398 4.411 4.421 4.429 4.437 4.444 4.451

Bacia XII 9.366 9.724 10.016 10.248 10.436 10.570 10.666 10.730 10.767 10.791 10.788 10.770 10.740 10.700 10.659 10.604 10.544 10.479 10.411 10.345

Bacia XIII 2.517 2.545 2.563 2.574 2.582 2.583 2.580 2.575 2.567 2.560 2.549 2.537 2.523 2.509 2.495 2.479 2.463 2.446 2.428 2.412

Bacia XV 190 188 187 185 184 183 182 182 181 180 180 180 179 179 179 178 178 178 178 178

Bacia XIV 400 403 404 406 408 409 409 410 410 410 409 409 408 406 405 404 402 400 398 396

Bacia XV 190 188 187 185 184 183 182 182 181 180 180 180 179 179 179 178 178 178 178 178

41.450 42.791 44.018 45.128 46.161 47.056 47.844 48.540 49.142 49.702 50.150 50.531 50.847 51.112 51.357 51.528 51.663 51.761 51.831 51.898População Total

Bacias Hidrográficas 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Bacia do Cajueiro 3.333 3.368 3.404 3.441 3.481 3.519 3.557 3.596 3.636 3.679 3.718 3.758 3.799 3.839 3.882 3.923 3.964 4.005 4.046 4.090

Bacia do Carananduba 3.136 3.159 3.182 3.206 3.232 3.257 3.281 3.305 3.330 3.357 3.381 3.405 3.429 3.453 3.478 3.502 3.525 3.549 3.572 3.598

Bacia do Ipixuna 1.183 1.180 1.176 1.172 1.169 1.166 1.163 1.159 1.157 1.154 1.151 1.148 1.146 1.143 1.141 1.139 1.136 1.134 1.132 1.130

Bacia do Jacarequara 5.890 6.576 7.335 8.168 9.086 10.075 11.138 12.273 13.473 14.740 16.041 17.373 18.723 20.073 21.422 22.726 23.984 25.181 26.308 27.365

Bacia do Murubira 15.578 16.133 16.716 17.327 17.981 18.651 19.349 20.075 20.830 21.628 22.437 23.270 24.128 25.010 25.930 26.857 27.803 28.768 29.751 30.763

Bacia do Sucurijuquara 3.734 4.156 4.630 5.159 5.754 6.411 7.140 7.944 8.829 9.806 10.863 12.008 13.241 14.563 15.979 17.466 19.026 20.648 22.321 24.043

Bacia XVI 2.353 2.337 2.323 2.309 2.296 2.285 2.274 2.264 2.255 2.247 2.239 2.233 2.226 2.221 2.216 2.211 2.207 2.203 2.200 2.196

Bacia XVII 1.719 1.727 1.735 1.744 1.753 1.761 1.769 1.777 1.785 1.794 1.802 1.809 1.816 1.823 1.830 1.837 1.843 1.849 1.855 1.861

Bacia XVIII 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

36.930 38.640 40.505 42.530 44.756 47.129 49.675 52.397 55.299 58.409 61.636 65.008 68.512 72.129 75.882 79.665 83.492 87.341 91.189 95.050População Total

2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040

Bacia do Marimari - Mosqueiro 1.261 1.263 1.266 1.268 1.271 1.271 1.271 1.272 1.272 1.272 1.269 1.266 1.264 1.261 1.258 1.253 1.248 1.243 1.238 1.233

Bacia XIX - Mosqueiro 110 112 112 113 113 113 113 113 112 112 111 111 110 110 109 108 108 107 106 105

Bacia do Traíra - Outeiro 7.602 8.437 9.112 9.619 9.986 10.240 10.404 10.511 10.558 10.568 10.549 10.512 10.468 10.405 10.334 10.257 10.176 10.098

2.319 2.316 2.313 2.310 2.307 2.306 2.306 2.305 2.305 2.304 2.304 2.304 2.303 2.303 2.303 2.303 2.303 2.302 2.302 2.302

11.292 12.128 12.803 13.310 13.677 13.930 14.094 14.201 14.247 14.256 14.233 14.193 14.145 14.079 14.004 13.921 13.835 13.750 3.646 3.640População Total

Área Rural

Outras Bacias Rurais

Ilhas 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

     Baía do Guajará 2.239 2.272 2.305 2.338 2.372 2.383 2.394 2.405 2.417 2.428 2.432 2.435 2.439 2.442 2.446 2.447 2.448 2.449 2.450 2.451

     Cotijuba 7.248 7.350 7.454 7.559 7.666 7.701 7.736 7.771 7.806 7.841 7.852 7.863 7.875 7.886 7.897 7.900 7.904 7.907 7.911 7.914

     Combu 1.273 1.280 1.287 1.294 1.301 1.303 1.306 1.308 1.311 1.313 1.314 1.315 1.315 1.316 1.317 1.317 1.317 1.318 1.318 1.318

     Jutuba 1.299 1.305 1.312 1.319 1.326 1.328 1.331 1.333 1.336 1.338 1.339 1.339 1.340 1.340 1.341 1.341 1.341 1.342 1.342 1.342

População Total 12.059    12.207    12.358    12.510    12.665    12.716    12.766    12.817    12.869    12.920    12.936    12.952    12.969    12.985    13.001    13.006    13.011    13.015    13.020    13.025    
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Quadro 109: Número de Domicílios da Zona de Gestão 1. 

  
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Quadro 110: Número de Domicílios da Zona de Gestão 2. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

 

 

 

 

 

Bacias Hidrográficas 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Bacia da Estrada Nova 65.574 65.908 66.243 66.579 66.918 67.553 68.194 68.842 69.495 70.155 70.589 71.026 71.465 71.907 72.352 72.626 72.902 73.178 73.455 73.733

Bacia da Tamandaré 6.657 6.679 6.701 6.723 6.745 6.797 6.849 6.902 6.955 7.009 7.040 7.072 7.103 7.135 7.166 7.181 7.196 7.211 7.227 7.242

Bacia do Armas 9.928 10.010 10.093 10.177 10.261 10.420 10.582 10.746 10.912 11.081 11.212 11.345 11.480 11.616 11.753 11.849 11.945 12.041 12.139 12.237

Bacia do Comércio 396 400 403 407 411 417 423 429 435 441 447 454 460 467 473 480 487 494 502 509

Bacia do Murucutum 15.312 15.499 15.687 15.878 16.071 16.290 16.511 16.735 16.963 17.193 17.330 17.468 17.607 17.747 17.888 17.967 18.046 18.126 18.206 18.287

Bacia do Tucunduba 71.925 73.355 74.813 76.300 77.817 79.492 81.203 82.950 84.735 86.559 87.761 88.981 90.217 91.470 92.740 93.491 94.249 95.012 95.781 96.557

Bacia do Una 101.692 102.247 102.806 103.368 103.932 104.978 106.035 107.101 108.179 109.268 109.977 110.690 111.409 112.132 112.860 113.287 113.716 114.146 114.578 115.011

271.485 274.098 276.747 279.433 282.156 285.947 289.797 293.706 297.675 301.706 304.357 307.035 309.740 312.473 315.233 316.882 318.540 320.209 321.887 323.576Total de Domicílios

Bacias Hidrográficas 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Bacia de Val-de-Cães 20.618 20.959 21.305 21.657 22.014 22.457 22.910 23.371 23.841 24.322 24.730 25.146 25.569 25.999 26.436 26.812 27.194 27.582 27.974 28.373

Bacia do Anani 5.296 5.602 5.925 6.268 6.630 7.081 7.564 8.080 8.631 9.219 9.808 10.434 11.100 11.808 12.562 13.270 14.018 14.808 15.643 16.525

Bacia do Aurá 5.787 5.777 5.768 5.758 5.748 5.817 5.888 5.959 6.031 6.104 6.200 6.298 6.397 6.498 6.600 6.705 6.812 6.920 7.030 7.141

Bacia do Cajé 2.778 2.848 2.921 2.995 3.071 3.182 3.296 3.415 3.538 3.666 3.787 3.913 4.042 4.176 4.315 4.429 4.546 4.667 4.790 4.917

Bacia do Maguarí 52.824 53.580 54.346 55.124 55.912 56.883 57.870 58.874 59.895 60.934 61.640 62.353 63.075 63.805 64.543 64.991 65.443 65.897 66.355 66.815

Bacia do Mata Fome 16.883 17.116 17.352 17.591 17.834 18.219 18.613 19.015 19.426 19.846 20.194 20.548 20.909 21.276 21.649 21.909 22.171 22.437 22.706 22.978

Bacia do Outeiro 8.855 9.105 9.363 9.627 9.900 10.249 10.611 10.985 11.373 11.774 12.139 12.515 12.902 13.301 13.713 14.071 14.437 14.814 15.200 15.596

Bacia do Paracuri 44.048 44.938 45.846 46.772 47.717 48.911 50.134 51.388 52.673 53.991 54.996 56.020 57.063 58.126 59.208 59.939 60.678 61.426 62.184 62.951

Bacia do São Benedito 4.887 4.956 5.026 5.097 5.169 5.255 5.344 5.434 5.525 5.618 5.679 5.740 5.803 5.866 5.929 5.969 6.008 6.048 6.087 6.128

Bacia do Tabocão 5.702 5.766 5.831 5.896 5.963 6.046 6.130 6.215 6.301 6.389 6.440 6.493 6.545 6.598 6.652 6.679 6.706 6.733 6.760 6.788

Bacia do Una 33.991 34.177 34.363 34.551 34.740 35.089 35.442 35.799 36.159 36.523 36.760 36.999 37.239 37.481 37.724 37.867 38.010 38.154 38.298 38.443

Bacia I 1.848 1.879 1.911 1.944 1.977 2.024 2.072 2.122 2.173 2.225 2.271 2.317 2.365 2.414 2.463 2.506 2.549 2.594 2.639 2.684

Bacia II 261 258 255 253 250 250 251 252 252 253 254 255 256 258 259 260 262 263 264 266

Bacia III 487 488 489 490 491 494 497 500 503 506 507 509 511 513 514 515 516 518 519 520

Bacia IV 873 883 893 904 914 935 956 978 1.001 1.023 1.045 1.067 1.090 1.113 1.136 1.156 1.175 1.196 1.216 1.237

Bacia V 522 521 521 521 521 524 527 531 534 538 540 541 543 545 547 548 548 549 550 550

Bacia VI 254 275 296 320 345 378 415 454 498 545 596 652 713 780 853 923 1.000 1.083 1.172 1.269

Bacia VII 88 95 102 110 119 131 144 158 173 190 209 229 252 277 304 331 360 392 427 465

206.002 209.223 212.514 215.877 219.314 223.927 228.663 233.529 238.528 243.666 247.796 252.030 256.374 260.832 265.408 268.879 272.434 276.078 279.814 283.646Total de Domicílios
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Quadro 111: Número de Domicílios da Zona de Gestão 3. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 
Quadro 112: Número de Domicílios da Zona de Gestão 4. 

 
 Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 
Quadro 113: Número de Domicílios das Bacias Rurais. 

 
 Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 
Quadro 114: Número de Domicílios das Ilhas. 

 
 Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

Bacias Hidrográficas 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Bacia do Curuperê 1.589 1.654 1.722 1.793 1.867 1.963 2.065 2.172 2.284 2.402 2.515 2.633 2.757 2.886 3.022 3.138 3.259 3.384 3.514 3.650

Bacia do Itaiteua 2.068 2.166 2.268 2.375 2.488 2.594 2.704 2.820 2.940 3.066 3.161 3.258 3.359 3.464 3.571 3.646 3.723 3.801 3.881 3.963

Bacia do Jararaca 1.760 1.878 2.004 2.139 2.283 2.393 2.507 2.627 2.753 2.885 2.971 3.058 3.149 3.242 3.337 3.397 3.457 3.518 3.581 3.645

Bacia IX 97 97 98 98 98 99 101 102 103 104 105 106 107 108 109 109 110 110 111 111

Bacia VIII 860 860 861 861 862 874 887 900 914 927 942 956 971 986 1.002 1.014 1.027 1.039 1.052 1.065

Bacia X 938 942 945 948 951 971 991 1.011 1.032 1.053 1.081 1.109 1.139 1.169 1.200 1.234 1.270 1.306 1.344 1.382

Bacia XI 1.177 1.180 1.183 1.186 1.189 1.211 1.235 1.258 1.282 1.307 1.338 1.370 1.403 1.436 1.471 1.507 1.544 1.582 1.620 1.660

Bacia XII 2.881 2.997 3.117 3.243 3.373 3.464 3.558 3.655 3.754 3.856 3.921 3.988 4.056 4.124 4.194 4.238 4.282 4.326 4.371 4.416

Bacia XIII 825 840 855 870 885 901 917 933 950 967 979 991 1.003 1.016 1.028 1.036 1.044 1.053 1.061 1.069

Bacia XIV 123 125 126 128 129 132 135 138 141 144 146 149 152 155 158 160 162 164 166 169

Bacia XV 66 66 66 66 66 67 68 69 70 71 72 73 73 74 75 76 76 77 77 78

12.385 12.805 13.245 13.706 14.190 14.670 15.168 15.685 16.223 16.782 17.230 17.692 18.169 18.660 19.166 19.554 19.952 20.360 20.778 21.207Total de Domicílios

Bacias Hidrográficas 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Bacia do Cajueiro 1.004 1.025 1.046 1.067 1.089 1.122 1.155 1.190 1.226 1.262 1.297 1.332 1.369 1.406 1.445 1.480 1.516 1.553 1.590 1.629

Bacia do Carananduba 1.038 1.055 1.072 1.090 1.108 1.132 1.158 1.183 1.210 1.237 1.261 1.285 1.310 1.336 1.362 1.386 1.410 1.435 1.460 1.486

Bacia do Ipixuna 394 397 400 404 407 411 415 419 423 427 428 430 432 434 436 437 438 438 439 440

Bacia do Jacarequara 1.928 2.157 2.413 2.700 3.022 3.356 3.726 4.138 4.595 5.103 5.543 6.021 6.541 7.105 7.717 8.173 8.655 9.166 9.707 10.280

Bacia do Murubira 5.101 5.337 5.584 5.842 6.112 6.460 6.827 7.215 7.625 8.058 8.492 8.949 9.431 9.939 10.474 10.985 11.520 12.082 12.671 13.288

Bacia do Sucurijuquara 1.306 1.454 1.618 1.801 2.004 2.241 2.506 2.803 3.134 3.505 3.890 4.317 4.791 5.317 5.900 6.453 7.057 7.717 8.440 9.230

Bacia XVI 776 779 782 785 788 799 811 822 834 846 856 866 876 886 896 902 909 915 922 929

Bacia XVII 540 548 556 564 573 586 600 613 628 642 655 669 682 696 710 722 734 747 759 772

Bacia XVIII 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bacia XIX - Mosqueiro 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50

12.140 12.805 13.525 14.307 15.157 16.160 17.251 18.437 19.727 21.133 22.475 23.922 25.485 27.171 28.994 30.590 32.292 34.106 36.041 38.106Total de Domicílios

2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040

Bacia do Marimari - Mosqueiro 440 443 445 448 451 454 458 462 466 470 473 476 478 481 484 486 488 490 493 495

Bacia do Traíra - Outeiro 2.200 2.492 2.823 3.198 3.623 3.782 3.948 4.121 4.302 4.490 4.564 4.638 4.714 4.791 4.869 4.907 4.946 4.985 5.025 5.065

920 934 944 953 960 966 971 975 978 981 983 984 986 987 987 988 988 989 989 989

3.560 3.868 4.213 4.599 5.033 5.202 5.377 5.558 5.746 5.941 6.019 6.098 6.178 6.258 6.340 6.381 6.423 6.465 6.506 6.549Total de Domicílios

Área Rural

Outras Bacias Rurais

Ilhas 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

     Baía do Guajará 756 787 818 848 878 897 915 932 947 962 971 980 988 995 1.001 1.005 1.009 1.012 1.015 1.017

     Cotijuba 3.053 3.129 3.199 3.265 3.328 3.356 3.381 3.404 3.426 3.446 3.455 3.462 3.470 3.476 3.482 3.485 3.487 3.489 3.491 3.493

     Combu 348 352 357 361 366 370 373 377 381 385 389 393 397 401 405 409 414 418 423 427

     Jutuba 428 442 456 470 483 493 503 513 521 529 535 541 546 550 554 558 560 563 565 567

Total de Domicílios 4.586     4.711     4.830     4.944     5.054     5.116     5.173     5.226     5.276     5.322     5.350     5.376     5.400     5.422     5.443     5.457     5.470     5.482     5.494     5.504     
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2. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

 

Neste Plano estão considerados os princípios fundamentais da Lei n° 11.445/2007 

definidos em seu Art. 2°, bem como as metas definidas no Plano Nacional de 

Saneamento Básico – PLANSAB (versão atualizada de 2019).  

 

Esses princípios materializam as principais diretrizes do planejamento, as quais 

devem ser base para a definição das principais metas, ações e objetivos para os 

serviços de saneamento básico municipal, estando apresentados na Figura 396. 

 

Figura 396: Princípios Fundamentais do Plano de Saneamento Básico. 

 

Fonte: Plano Nacional de Saneamento Básico – versão atualizada 2019. 

 

A futura definição de objetivos e sua apresentação de maneira organizada e clara será 

uma atividade essencial no planejamento das ações de saneamento básico e estará 

contida neste Plano Municipal de Saneamento Básico de Belém.  
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O Sistema de Abastecimento de Água só poderá ser considerado como eficaz e 

eficiente se atende aos seus usuários e é viável financeiramente, com o concomitante 

atendimento das seguintes Diretrizes: 

 

• Que ocorra a universalização do serviço; 

• Que o usuário seja a razão de ser do responsável pela operação do sistema; 

• Que a prestação de serviços originados atenda as expectativas dos usuários em 

termos de prazos de atendimento e qualidade do serviço prestado; 

• Que o operador do sistema atue com isonomia na prestação dos serviços a seus 

clientes; 

• Que a qualidade da água esteja, a qualquer tempo, dentro dos padrões de 

potabilidade, no mínimo, atendendo aos dispositivos legais da Portaria Federal 

de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde/SUS. 

• Que ocorram regularidade e continuidade na prestação de serviços de 

abastecimento de água. No caso do abastecimento de água, na parte que se 

refere à quantidade e pressão dentro dos padrões estabelecidos pela ABNT. 

• Que os custos do m³ cobrado de água produzido e distribuído sejam justos e 

que possam ser absorvidos pela população, mesmo aquela de baixa renda, sem 

causar desequilíbrio financeiro domiciliar e sem, contudo, inviabilizar os planos 

de investimentos necessários; 

• Que a estrutura tarifária a ser aplicada privilegie os usuários que pratiquem a 

economicidade no consumo de água; 

• Que a operação do sistema de água seja adequada, no que se refere à medição 

correta de consumos e respectivos pagamentos; 

• Que a relação preço/qualidade dos serviços prestados esteja otimizada, e que a 

busca pela diminuição de perdas físicas no sistema de distribuição de água, de 

energia elétrica nas unidades do sistema de abastecimento de água seja 

permanente; 

• Que os serviços de manutenção preventiva e/ou preditiva tenham prevalência 

em relação aos corretivos; 

• Que seja aplicada a tecnologia mais avançada, adequada às suas operações; 

• Que seja buscado permanentemente prover soluções otimizadas ao cliente; 
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• Que sejam previstas nos projetos de implantação das obras, condições de 

minimizar as interferências com a segurança e tráfego de pessoas e veículos; 

• Que um adequado sistema de informações seja alimentado por dados verídicos 

e obtidos da boa técnica, resultando em indicadores que retratem a realidade 

dos sistemas de saneamento; 

• Que os indicadores selecionados permitam ações oportunas de correção e 

otimização da operação dos serviços; e 

• Que seja viabilizado o desenvolvimento técnico e pessoal dos profissionais 

envolvidos nos serviços, de forma a possibilitar à estes uma busca contínua da 

melhoria do seu desempenho. 
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3. OBJETIVOS 

 

Os objetivos gerais do PMSB de Belém são os seguintes: 

 

• Ser ferramenta de planejamento e de gestão pública para alcançar a 

universalização do acesso ao saneamento básico, com quantidade, igualdade, 

equidade, eficácia, eficiência, sustentabilidade, qualidade, continuidade e 

controle social; 

• Promover a organização, o planejamento e o desenvolvimento do setor 

saneamento, com ênfase na difusão de boas práticas gerenciais e na formação 

de recursos humanos, considerando as especificidades locais e as demandas 

da população; 

• Envolver e motivar a sociedade a participar de todas as etapas do 

desenvolvimento dos trabalhos e garantir que este interesse seja mantido após 

a conclusão dos trabalhos; 

• Promover o aperfeiçoamento institucional e tecnológico do município; 

• Contribuir para o desenvolvimento sustentável do município, em sua área urbana 

e rural; 

• Fornecer aos representantes municipais dados e informações e indicadores 

adequados; 

• Prover diretrizes para contrato de programa/concessão a serem eventualmente 

firmados entre o município e prestadores de serviço; 

• Orientar o desenvolvimento de programas e ações da política municipal de 

saneamento básico; 

• Assegurar que a aplicação dos recursos financeiros públicos se dê segundo 

critérios de promoção da salubridade ambiental, da maximização da relação 

benefício-custo e do maior retorno social; 

• Fornecer à Administração Municipal os materiais e estudos, visando facilitar e 

promover a integração de planos e trabalhos realizados ao Plano Municipal de 

Saneamento. 

 

Os programas, projetos e ações específicos a serem propostos para cada 

componente atingirão três macro objetivos a serem atingidos: 
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• Universalização dos Serviços: direcionado à visão estratégica da ampliação da 

cobertura do saneamento básico em termos quantitativos, englobando todos os 

projetos e respectivas ações voltados ao acesso de novos usuários;  

• Melhorias Operacionais e Qualidade dos Serviços: direcionadas à visão 

estratégica do saneamento básico em termos qualitativos, agrupando os projetos 

e respectivas ações voltados para aperfeiçoamento da infraestrutura já existente 

no município, bem como das novas estruturas que venham a ser propostas;  

• Melhorias Organizacional/Gerencial: direcionadas à visão estratégica da gestão 

dos serviços, recebendo todos os projetos e respectivas ações destinados à sua 

estruturação e ao seu aperfeiçoamento.  
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4. CENÁRIOS  

 

A construção de cenários tem como objetivo principal o entendimento das possíveis 

situações que podem determinar o futuro, que podem interferir neste 

desenvolvimento, montando assim uma cena ou situação consistente do que poderá 

vir a ser. 

 

Um cenário criado é um importante instrumento de planejamento estratégico, capaz 

de monitorar, antever o ambiente e responder melhor às possíveis surpresas e crises, 

permitindo que o Plano Municipal de Saneamento Básico seja fundamentado também 

numa realidade futura plausível de acontecer.  

 

Como principais aspectos a serem alcançados na construção de um cenário, podemos 

citar: 

 

• Propiciar maior consistência técnica no processo de decisão durante a 

construção do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

• Conhecer as inter-relações entre fatores externos e internos ao saneamento 

municipal; e 

• Dar respaldo para a formatação das metas a serem adotadas no Plano Municipal 

de Saneamento Básico. 

 

A formulação de cenários consiste num exercício do livre pensamento, porém é 

necessário se ater ao foco do principal objetivo, que é a elaboração do Plano Municipal 

de Saneamento Básico e considerar a situação atual dos sistemas e a escassez de 

recursos necessários a serem investidos.  

 

A proposição de cenários dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico deverá 

ser a mais objetiva possível, limitada a sua capacidade de intervenção, de forma a se 

tornar um instrumento eficaz e eficiente.  

 

Propõe-se a definição de 2 cenários de estudo, com as seguintes características 

principais: 
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• Cenário 1 – Moderada influência de vetores estratégicos de desenvolvimento, 

moderada modernização socioeconômica e de desempenho do sistema urbano 

e limitada disponibilidade de recursos para investimento. 

• Cenário 2 – Média influência de vetores estratégicos de desenvolvimento, 

relativa modernização socioeconômica e de desempenho do sistema urbano e 

um pouco maior disponibilidade de recursos para investimento. 

 

As premissas para a formulação dos 2 cenários foram as seguintes:  

 

 Ao final dos 20 anos de planejamento, ambos cenários atinjam as mesmas 

metas;  

 Em ambos cenários serão consideradas as mesmas condições de contorno 

iniciais para cada serviço, obtidas da avaliação da situação atual de saneamento 

local e apresentada no item III - Diagnóstico da Situação Atual dos Serviços e no 

Volume I - Caracterização Geral do município de Belém; 

 As populações a serem adotadas, ano a ano, serão comuns a ambos os cenários 

e com as diferentes graduações das metas propostas, que resultarão diferentes 

níveis de prestação de serviço em cada ano do estudo; 

 A futura seleção do cenário a ser adotado será efetuado por componente; 

 Fundamentalmente, como exposto na análise SWOT apresentada para cada um 

dos 4 componentes, a realidade da prestação de serviço de saneamento, 

encontra-se extremamente defasada no que se refere à universalização, na 

baixa qualidade da prestação de serviço e na escassez de recursos de modo 

geral – pessoal, equipamentos, financeiro, de receitas e investimentos 

disponibilizados para operar e manter os sistemas; 

 As condições de investimento continuarão escassas e as tarifas praticadas não 

serão suficientes por si só a cobrirem os altos valores certamente necessários, 

o que implica, mesmo para o Cenário Acelerado, uma graduação não tão 

agressiva como necessária do ponto de vista sanitário;  

 Da Caracterização Geral do município têm-se que as condições socioeconômica 

do município se encontram em um patamar baixo e que muito precisa ser feito 

no aspecto de educação ambiental; 
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 A graduação da velocidade de evolução de cada cenário proposto será dada 

pela proposição de metas. 
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5. OBJETIVOS E METAS DOS CENÁRIOS ESTUDADOS 

 

De maneira bem objetiva conceitua-se como meta para o PMSB, o atingimento de um 

determinado objetivo mensurável, num intervalo de tempo previamente definido. 

 

 

 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

 Meta de Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água 

 

Pelas informações obtidas da situação atual, a cobertura do sistema de abastecimento 

de água abrange aproximadamente 74% das economias existentes no município, 

demonstrando que os serviços de abastecimento de água do município estão longe 

de serem universalizados.  

 

Por isso, o presente Plano de Saneamento Básico prevê a evolução gradativa da 

cobertura urbana atingindo a universalização da cobertura ao longo do horizonte de 

planejamento, visando atender à população adequadamente e atende aos patamares 

do Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB.  

 

Assim, a meta de cobertura do sistema de abastecimento de água urbana será de 

99% para ambos os cenários estudados, porém com diferentes prazos para atingir a 

universalização. O detalhamento das metas de universalização para cada cenário está 

demonstrado no Quadro 115. 

 

Quadro 115: Evolução da Meta de Cobertura do SAA por Cenário. 

Objetivo 

Universalização dos serviços de abastecimento de água 

Meta de Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água  

Percentual de economias atendidas pelos serviços de abastecimento de 
água em relação ao total de economias urbanas  

Ano  
Cenário  

1 2 

1 2021 75% 75% 

2 2022 77% 78% 

3 2023 79% 81% 
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Objetivo 

Universalização dos serviços de abastecimento de água 

Meta de Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água  

Percentual de economias atendidas pelos serviços de abastecimento de 
água em relação ao total de economias urbanas  

Ano  
Cenário  

1 2 

4 2024 81% 84% 

5 2025 83% 87% 

6 2026 85% 90% 

7 2027 87% 93% 

8 2028 89% 95% 

9 2029 90% 96% 

10 2030 91% 97% 

11 2031 92% 98% 

12 2032 93% 99% 

13 2033 94% 99% 

14 2034 95% 99% 

15 2035 95% 99% 

16 2036 97% 99% 

17 2037 98% 99% 

18 2038 99% 99% 

19 2039 99% 99% 

20 2040 99% 99% 

  Prazo Imediato 

  Curto Prazo 

  Médio Prazo 

  Longo Prazo 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

Na determinação do número total de imóveis edificados na área de prestação dos 

serviços, não serão considerados os imóveis que não estejam ligados à rede de 

distribuição, tais como: localizados em loteamentos de empreendedores particulares 

que estiverem inadimplentes com suas obrigações perante a legislação vigente, a 

Prefeitura Municipal e demais poderes constituídos e com o prestador dos serviços, e 

ainda, não serão considerados os imóveis abastecidos exclusivamente por fontes 

próprias de produção de água. 
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 Meta de Adesão do Sistema de Abastecimento de Água 

 

Pelas informações obtidas da situação atual, a adesão do sistema de abastecimento 

de água é de aproximadamente 76% das economias cobertas pela prestação do 

serviço de abastecimento de água, demonstrando que os serviços de abastecimento 

de água do município estão longe de serem universalizados.  

 

Por isso, o presente Plano de Saneamento Básico prevê a evolução gradativa da 

adesão visando atingir a universalização do atendimento ao longo do horizonte de 

planejamento.  

 

Assim, a meta de adesão do sistema de abastecimento de água urbana será de 95% 

para ambos os cenários estudados, porém com diferentes prazos para atingir a 

universalização. O detalhamento das metas de universalização para cada cenário está 

demonstrado no Quadro 116. 

 

Quadro 116: Evolução da Meta de Adesão do SAA por Cenário. 

Objetivo 

Universalização dos serviços de abastecimento de água 

Meta de Adesão do Sistema de Abastecimento de Água  

Percentual de economias atendidas pelos serviços de abastecimento 
de água em relação ao total de economias cobertas pelo sistema  

Ano  
Cenário  

1 2 

1 2021 76% 76% 

2 2022 78% 79% 

3 2023 80% 82% 

4 2024 82% 85% 

5 2025 84% 88% 

6 2026 86% 91% 

7 2027 88% 94% 

8 2028 90% 95% 

9 2029 92% 95% 

10 2030 94% 95% 

11 2031 95% 95% 

12 2032 95% 95% 

13 2033 95% 95% 

14 2034 95% 95% 

15 2035 95% 95% 

16 2036 95% 95% 

17 2037 95% 95% 

18 2038 95% 95% 

19 2039 95% 95% 

20 2040 95% 95% 
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Objetivo 

Universalização dos serviços de abastecimento de água 

Meta de Adesão do Sistema de Abastecimento de Água  

Percentual de economias atendidas pelos serviços de abastecimento 
de água em relação ao total de economias cobertas pelo sistema  

Ano  
Cenário  

1 2 

  Prazo Imediato 

  Curto Prazo 

  Médio Prazo 

  Longo Prazo 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

Na determinação do número total de imóveis edificados na área de prestação dos 

serviços, não serão considerados os imóveis que não estejam ligados à rede de 

distribuição, tais como: localizados em loteamentos de empreendedores particulares 

que estiverem inadimplentes com suas obrigações perante a legislação vigente, a 

Prefeitura Municipal e demais poderes constituídos e com o prestador dos serviços, e 

ainda, não serão considerados os imóveis abastecidos exclusivamente por fontes 

próprias de produção de água. 

 

 

 MELHORIAS OPERACIONAIS E DA QUALIDADE 

 

 Meta de Qualidade da Água 

 

Para efeito de cumprimento da evolução da meta em relação ao Indicador de 

Potabilidade da Água (IPA), a água produzida será considerada adequada se atendido 

os padrões e índices estabelecidos na Portaria de Consolidação do Ministério da 

Saúde n° 05/2017 em todo o período de planejamento, observadas as frequências e 

quantidades de amostras estabelecidas nessa portaria, seja no manancial seja na 

água tratada e na rede de distribuição. 

 

Quadro 117: Objetivo e Meta para Potabilidade da Água. 

Objetivo 

Distribuição de água de acordo com os padrões de potabilidade de acordo com a 
legislação vigente 

Meta de Potabilidade da Água 

Percentual amostras de acordo com a legislação vigente 
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Ano  
Percentual de Amostras Dentro do Padrão 

1 2 

Ano 1 ao Ano 3 Aferição Inicial e Adequação Aferição Inicial e Adequação 

Ano 4 ao Ano 8 95% 100% 

Ano 9 ao Ano 12 100% 100% 

Ano 13 ao Ano 20 100% 100% 

  Prazo Imediato   

  Curto Prazo   

  Médio Prazo   

  Longo Prazo   
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Podem ser considerados para fins de acompanhamento desta meta, índices mais 

restritivos que àqueles estabelecidas pela Portaria de Consolidação n° 05/2017, desde 

que definidas em legislação pertinente ou ainda o que for estabelecido como norma 

ou padrão quanto ao tema pela Agência de Regulação ou Vigilância Sanitária, no que 

couber a casos específicos ou situações extraordinárias. 

 

Tendo em vista a relevância da qualidade da água distribuída para a saúde pública, a 

ocorrência mensal de desvio, além do percentual proposto em item específico deste 

Relatório, deverá ser obrigatoriamente sanada no mês subsequente à sua apuração, 

devendo ser comunicada imediatamente à Agência Reguladora. 

 

 Meta de Continuidade do Abastecimento de Água 

 

O Quadro a seguir mostra os valores do Índice de Continuidade do Abastecimento 

(ICA) a serem atingidos ao longo do tempo. 

 
Quadro 118: Objetivo e Meta Continuidade do Abastecimento de Água. 

Objetivo 

Manter a pressão mínima na rede de distribuição em 10 mca 

Meta de Continuidade do Abastecimento de Água 

Percentual de tempo de redes de distribuição de água com pressão inferior a 10 
mca 

Ano  
Percentual de Continuidade 

1 2 

Ano 1 ao Ano 3 Aferição Inicial Aferição Inicial  
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Objetivo 

Manter a pressão mínima na rede de distribuição em 10 mca 

Meta de Continuidade do Abastecimento de Água 

Percentual de tempo de redes de distribuição de água com pressão inferior a 10 
mca 

Ano  
Percentual de Continuidade 

1 2 

Ano 4 ao Ano 8 Incremento de 2% a.a. Incremento de 3% a.a. 

Ano 9 ao Ano 12 Atingir 90% Atingir 98% 

Ano 13 ao Ano 20 Manter 98% Manter 98% 

  Prazo Imediato   

  Curto Prazo   

  Médio Prazo   

  Longo Prazo   
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

Para verificar o atendimento da meta referente a esse item, utilizar-se-á o Índice de 

Continuidade do Abastecimento – ICA. 

 

Este índice estabelecerá um parâmetro objetivo de análise para verificação do nível 

de prestação do serviço, no que se refere à continuidade do fornecimento de água 

aos usuários, sendo estabelecido de modo a garantir as expectativas dos usuários 

quanto ao nível de disponibilização de água em seu imóvel e consequentemente, o 

percentual de falhas por eles aceito. 

 

Na determinação do ICA não deverão ser considerados registros de pressões ou 

níveis de reservatórios abaixo dos valores mínimos estabelecidos, no caso de 

ocorrências programadas e devidamente comunicadas à população, bem como no 

caso de ocorrências decorrentes de eventos além da capacidade de previsão e 

gerenciamento do prestador, tais como inundações, incêndios, precipitações 

pluviométricas anormais, interrupção do fornecimento de energia elétrica, greves em 

setores essenciais ao serviço e outros eventos semelhantes, que venham a causar 

danos de grande monta às unidades operacionais do sistema. 
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 Meta de Redução de Perdas no Sistema de Distribuição 

 

Conforme demonstrado no Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de água, as 

perdas no sistema de distribuição de Belém estão estimadas em cerca de 81%.  

 

Segundo o Instituto Trata Brasil, no ano de 2018, a perda de água na distribuição foi 

igual a 38,5% a nível nacional e o índice alcançado na região norte do país foi igual a 

55%. Estes resultados demonstram que o município está com a perda na distribuição 

muito acima dos índices médios nacionais e da região atualmente observados.  

 

Foram definidas para cada um dos cenários estudados, as metas de redução das 

perdas atuais até o patamar de 25%. Portanto, para o presente Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Belém, ficam definidas as seguintes metas de redução do 

índice de perdas de água na rede de distribuição, anualmente, apresentadas no 

Quadro 119. 
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Quadro 119: Meta de Perdas de Água por Cenário Estudado. 

Objetivo 

Redução do Índice de Perdas de Água na Distribuição 

Meta de Redução das Perdas de Água na Distribuição 

Percentual de água perdida (real + aparente) na distribuição 

Ano  
Cenário  

1 2 

1 2021 81% 81% 

2 2022 77% 75% 

3 2023 73% 70% 

4 2024 69% 65% 

5 2025 65% 60% 

6 2026 61% 55% 

7 2027 57% 50% 

8 2028 53% 45% 

9 2029 49% 40% 

10 2030 45% 35% 

11 2031 41% 33% 

12 2032 37% 31% 

13 2033 35% 29% 

14 2034 33% 27% 

15 2035 31% 25% 

16 2036 29% 25% 

17 2037 28% 25% 

18 2038 27% 25% 

19 2039 26% 25% 

20 2040 25% 25% 

  Prazo Imediato 

  Curto Prazo 

  Médio Prazo 

  Longo Prazo 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

Esta gradual, porém, significativa redução nas perdas de água na rede de distribuição 

permitirá que as estruturas já existentes supram a demanda de abastecimento por 

mais tempo, podendo assim, postergar onerosos investimentos, além das economias 

com energia elétrica, produtos químicos e a própria melhoria na continuidade do 

abastecimento.  
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O índice de perdas no sistema de distribuição de água deverá ser determinado e 

controlado para verificação da eficiência das unidades operacionais do sistema e 

garantir que o desperdício dos recursos naturais seja o menor possível. 

 

No fim de horizonte de Plano o índice de perdas requerido é de até 25%, considerado 

adequado pela boa técnica, o qual deverá ser mantido como um índice regular em 

todo o funcionamento do sistema. Esse índice requerido também é válido para os 

sistemas de menor porte, ao longo do fim de Plano. 

 

 Meta de Hidrometração 

 

Conforme demonstrado no Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de água, a 

micromedição abrange apenas 45% das ligações de água. Sendo assim, no Quadro 

a seguir estão demonstradas as metas anuais de hidrometração. 

 

Quadro 120: Meta de Percentual de Hidrômetros Instalados. 

Objetivo 

Redução do Índice de Perdas Aparentes de Água na Distribuição 

Meta de Hidrometração 

Percentual de hidrômetros Instalados 

Ano  
% de Hidrômetros Instalados 

1 2 

1 2021 50% 60% 

2 2022 60% 80% 

3 2023 70% 100% 

4 2024 80% 100% 

5 2025 90% 100% 

6 2026 100% 100% 

7 2027 100% 100% 

8 2028 100% 100% 

9 2029 100% 100% 

10 2030 100% 100% 

11 2031 100% 100% 

12 2032 100% 100% 

13 2033 100% 100% 

14 2034 100% 100% 

15 2035 100% 100% 
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Objetivo 

Redução do Índice de Perdas Aparentes de Água na Distribuição 

Meta de Hidrometração 

Percentual de hidrômetros Instalados 

Ano  
% de Hidrômetros Instalados 

1 2 

16 2036 100% 100% 

17 2037 100% 100% 

18 2038 100% 100% 

19 2039 100% 100% 

20 2040 100% 100% 

  Prazo Imediato   

  Curto Prazo   

  Médio Prazo   

  Longo Prazo   
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

O índice de hidrometração das ligações de água deverá ser controlado para 

verificação da eficiência das ações propostas, bem como elevação da arrecadação e 

redução do índice de perdas na distribuição. 

 

 Meta de Atualização da Hidrometração 

 

Conforme demonstrado no Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de água, a 

micromedição abrange apenas 45% das ligações de água, sendo que apenas 16% 

das ligações possuem hidrômetros instalados com idade inferior a 7 anos, elevando 

as perdas aparente de água na distribuição. Sendo assim, no Quadro a seguir estão 

demonstradas as metas anuais de hidrômetros instalados com menos de 7 anos de 

uso. 
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Quadro 121: Meta Hidrômetros Com Menos de 7 Anos. 

Objetivo 

Redução do Índice de Perdas Aparentes de Água na Distribuição 

Meta de Hidrometração 

Percentual de hidrômetros com menos de 7 anos de instalação 

Ano  
% de Hidrômetros com Menos de 7 Anos 

1 2 

1 2021 25% 40% 

2 2022 40% 70% 

3 2023 55% 100% 

4 2024 70% 100% 

5 2025 85% 100% 

6 2026 100% 100% 

7 2027 100% 100% 

8 2028 100% 100% 

9 2029 100% 100% 

10 2030 100% 100% 

11 2031 100% 100% 

12 2032 100% 100% 

13 2033 100% 100% 

14 2034 100% 100% 

15 2035 100% 100% 

16 2036 100% 100% 

17 2037 100% 100% 

18 2038 100% 100% 

19 2039 100% 100% 

20 2040 100% 100% 

  Prazo Imediato   

  Curto Prazo   

  Médio Prazo   

  Longo Prazo   
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

O índice de atualização da hidrometração das ligações de água deverá ser controlado 

para verificação da eficiência das ações propostas, bem como elevação da 

arrecadação e redução do índice de perdas na distribuição. 
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 MELHORIAS ORGANIZACIONAIS E GERENCIAIS 

 

 Meta de Eficiência nos Prazos de Atendimento 

 

Para a adequada operação do sistema de abastecimento de água, é primordial que a 

concessionária execute suas ordens de serviço dentro de prazos pré estabelecidos, 

garantindo uma melhor eficiência na prestação do serviço, resultando 

consequentemente em melhorias operacionais e de fluxo de caixa para a 

concessionária. As metas de eficiência nos prazos de atendimento estão 

apresentadas no Quadro 122. 

 

Quadro 122: Meta de Eficiência nos Prazos de Atendimento. 

Objetivo 

Elevação do atendimento de ordens de serviço dentro do prazo 

Meta de Eficiência nos Prazos de Atendimento 

Percentual de Atendimentos no Prazo 

Ano  
% de Atendimentos no Prazo 

1 2 

1 2021 2% 5% 

2 2022 5% 10% 

3 2023 10% 20% 

4 2024 15% 30% 

5 2025 20% 40% 

6 2026 25% 50% 

7 2027 30% 60% 

8 2028 35% 70% 

9 2029 40% 80% 

10 2030 45% 90% 

11 2031 50% 95% 

12 2032 55% 95% 

13 2033 60% 95% 

14 2034 65% 95% 

15 2035 70% 95% 

16 2036 75% 95% 

17 2037 80% 95% 

18 2038 85% 95% 

19 2039 90% 95% 

20 2040 95% 95% 

  Prazo Imediato   
  Curto Prazo   
  Médio Prazo   
  Longo Prazo   

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 
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Segundo informações obtidas juntamente à atual concessionária e demonstradas no 

diagnóstico do sistema de abastecimento de água, apenas 1,4% das ordens de 

serviço são executadas dentro do prazo estipulado. As metas de evolução no 

atendimento das ordens de serviço dentro do prazo estão estabelecidas no Quadro 

anterior. 

 

O prazo deverá ser computado como o período de tempo decorrido entre a emissão 

da Ordem de Serviço e a hora/data de início dos trabalhos em campo, sendo que no 

quadro a seguir estão apresentados os prazos de atendimento dos serviços. 

 

Os prazos são para solicitações efetuadas dentro do horário comercial (2ª a 6ª feira, 

das 8:00 às 17:00 h), fora desse período os prazos passam a ser contados a partir do 

próximo horário comercial, exceto para os serviços que afetem a qualidade da 

prestação de serviço, para os quais continuam valendo os prazos fixados. 

 

Quadro 123: Prazos para Execução dos Serviços. 

Serviço Unidade Prazo 

Ligação de água Dias úteis 5 

Reparo de vazamentos de água Horas 12 

Reparo de cavalete Horas 12 

Falta de água local ou geral Horas 12 

Ligação de esgoto Dias úteis 10 

Desobstrução de redes e ramais de esgoto Horas 12 

Ocorrências relativas à repavimentação Dias úteis 5 

Verificação da qualidade da água Horas 12 

Verificação de falta de água/pouca pressão Horas 12 

Restabelecimento do fornecimento de água por débito Horas 24 

Restabelecimento do fornecimento de água a pedido Dias úteis 2 

Ocorrências de caráter comercial Dias úteis 2 

Remanejamento de ramal de água Dias úteis 5 

Deslocamento de cavalete Dias úteis 3 

Substituição de hidrômetro a pedido do cliente Dias úteis 2 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

 Meta de Eficiência de Arrecadação 

 

A eficiência da arrecadação é um indicador que permite o acompanhamento da 

efetividade das ações que viabilizem o recebimento dos valores faturados. De acordo 
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com o diagnóstico do sistema de abastecimento de água, o atual índice de eficiência 

de arrecadação é de apenas 72,6%, ou seja, 27,4% das faturas não são pagas, 

resultando numa perda de receita apenas num período de 12 meses de 

aproximadamente 65 milhões de reais.  

 

Um dos motivos da baixa eficiência na arrecadação está relacionado à pouca 

eficiência nos cortes realizados pela concessionária, visto que atualmente os cortes 

mensais são de apenas 1,04% das ligações. 

 

Para melhorar a situação atual, serão definidas as metas de melhoria na eficiência de 

arrecadação ao longo do período de planejamento, as quais estão apresentadas no 

Quadro 124. 

 

Quadro 124: Metas de Eficiência na Arrecadação. 

Objetivo 

Aumento financeiro da arrecadação. 

Meta de Eficiência da Arrecadação 

Percentual financeiro recebido ante o faturado 

Ano  
% de Arrecadação 

1 2 

1 2021 73% 73% 

2 2022 75% 75% 

3 2023 78% 80% 

4 2024 80% 85% 

5 2025 83% 90% 

6 2026 85% 95% 

7 2027 88% 96% 

8 2028 90% 96% 

9 2029 93% 96% 

10 2030 95% 96% 

11 2031 96% 96% 

12 2032 96% 96% 

13 2033 96% 96% 

14 2034 96% 96% 

15 2035 96% 96% 

16 2036 96% 96% 

17 2037 96% 96% 

18 2038 96% 96% 

19 2039 96% 96% 

20 2040 96% 96% 

  Prazo Imediato   
  Curto Prazo   
  Médio Prazo   
  Longo Prazo   

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 
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6. PROJEÇÃO DE DEMANDAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

Para identificação das necessidades futuras de ampliação/otimização dos 

componentes do sistema, foram utilizados os dados anteriores apresentados no 

levantamento e diagnóstico da situação atual, das evoluções ao longo do período do 

estudo, da população, das metas de cobertura fixada e de redução do índice de perdas 

apresentado acima, sendo necessário ainda definir os parâmetros normatizados e 

parâmetros de projeção do número de ligações, economias e de extensão de rede. 

 

 

 PARÂMETROS NORMATIZADOS GERAIS 

 

Os parâmetros normatizados que foram adotados para a projeção de demanda dos 

sistemas de abastecimento de água do município de Belém foram os seguintes: 

 

• Reservação: mínimo 1/3 do volume distribuído no dia de maior consumo; 

• Coeficiente de variação máxima diária: K = 1,2; 

• Coeficiente de variação máxima horária: K2 =1,5. 

 

 

 PARÂMETROS FÍSICOS DE PROJEÇÃO DAS DEMANDAS – SISTEMA SEDE 

URBANA  

 

Para determinação da evolução da demanda a ser atendida na área urbana de Belém 

foram utilizadas informações levantadas na etapa de Diagnóstico do PMSB.  

 

• Quantidade de 534.674 economias segundo estudo de projeção populacional e 

de domicílios realizado pelo consórcio EGIS-AMPLA. 

• Quantidade de 296.329 ligações de água (ativas + inativas + factíveis).  

• Quantidade de 398.307 economias de água (ativas + inativas + factíveis).  

• Extensão de rede de água de 2.127 km. 
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Deste modo, tem-se os seguintes indicadores que servirão de base para a projeção 

das demandas do sistema de abastecimento de água da área urbana. 

 

• Densidade de economias por ligação = 398.307 economias / 296.329 ligações = 

1,344 econ./lig. 

• Extensão de rede por ligação = 2.127.000 m / 296.329 lig. = 7,18 m/ligação. 

 

O número de habitantes por domicílio tem uma significativa redução ao longo do 

tempo, visto que há uma tendência de famílias menores nas residências, conforme o 

estudo populacional e de domicílios elaborado e demonstrado no Quadro 125. 

 

Quadro 125: Relação de Habitantes por Domicílio. 

Ano 
População 

Urbana 
Domicílios 
Urbanos 

Habitantes/Domicílio 

2020 1.501.591 495.000 3,03 

2021 1.508.230 501.918 3,00 

2022 1.514.869 508.836 2,98 

2023 1.521.074 515.936 2,95 

2024 1.526.929 523.228 2,92 

2025 1.533.636 530.721 2,89 

2026 1.538.770 540.607 2,85 

2027 1.543.502 550.781 2,80 

2028 1.547.819 561.258 2,76 

2029 1.551.715 572.054 2,71 

2030 1.556.394 583.186 2,67 

2031 1.559.375 591.757 2,64 

2032 1.561.868 600.579 2,60 

2033 1.563.905 609.665 2,57 

2034 1.565.525 619.033 2,53 

2035 1.567.630 628.697 2,49 

2036 1.568.399 635.801 2,47 

2037 1.568.733 643.114 2,44 

2038 1.568.681 650.648 2,41 

2039 1.568.289 658.416 2,38 

2040 1.568.216 666.430 2,35 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Por fim, conforme demonstrado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, 

o consumo per capita de água foi estimado em 130 L/hab.dia, resultado muito abaixo 

da média nacional de 165 L/hab.dia. Parte deste baixo consumo se deve aos 

problemas de micromedição evidenciados no diagnóstico os quais resultam em 

submedição dos volumes. Outro problema identificado na realização do cálculo deste 
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indicador é a recorrente intermitência no sistema de distribuição. Por este motivo, foi 

considerada uma evolução na projeção do consumo per capita ao longo do período 

de planejamento, conforme demonstrado no Quadro 126. 

 

Quadro 126: Evolução do Consumo Per Capita. 

Ano 
Per Capita 
(L/hab.dia) 

1 131 

2 132 

3 134 

4 136 

5 138 

6 140 

7 142 

8 144 

9 146 

10 148 

11 150 

12 152 

13 154 

14 156 

15 158 

16 160 

17 162 

18 164 

19 166 

20 168 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

 

 EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS DE ÁGUA PARA A ÁREA URBANA  

 

Com base nas metas estipuladas para cada cenário, nos parâmetros normatizados de 

projeção e nos parâmetros físicos do sistema, foram elaborados os Quadros 127 e 

128, que apresentam um resumo da evolução dos principais componentes do sistema 

de abastecimento de água na área urbana do município de Belém para os cenários 1 

e 2 estudados. 
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Quadro 127: Evolução das Demandas do SAA Urbano de Belém – Cenário 1.  

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 
 

 

 

Média
Máxima 

Diária
Média

Máxima 

Diária

1 1.508.230 75% 76% 859.691 81 131 6.860,35 8.232,42 592.734 711.281 301.328 404.985 2.163.536 237.094

2 1.514.869 77% 78% 909.830 77 132 6.043,56 7.252,27 522.163 626.596 313.687 421.596 2.252.275 208.865

3 1.521.074 79% 80% 961.319 73 134 5.521,98 6.626,37 477.099 572.519 326.271 438.508 2.342.627 190.840

4 1.526.929 81% 82% 1.014.186 69 136 5.149,69 6.179,63 444.933 533.920 339.199 455.884 2.435.449 177.973

5 1.533.636 83% 84% 1.069.251 65 138 4.879,52 5.855,42 421.590 505.908 352.486 473.742 2.530.853 168.636

6 1.538.770 85% 86% 1.124.841 61 140 4.673,48 5.608,18 403.789 484.547 366.150 492.105 2.628.954 161.516

7 1.543.502 87% 88% 1.181.705 57 142 4.516,64 5.419,97 390.238 468.285 381.746 513.067 2.740.936 156.095

8 1.547.819 89% 90% 1.239.803 53 144 4.396,46 5.275,76 379.855 455.825 397.871 534.739 2.856.715 151.942

9 1.551.715 90% 92% 1.284.820 49 146 4.257,07 5.108,49 367.811 441.373 409.995 551.033 2.943.763 147.124

10 1.556.394 91% 94% 1.331.339 45 148 4.146,43 4.975,71 358.251 429.902 422.524 567.873 3.033.725 143.301

11 1.559.375 92% 95% 1.362.894 41 150 4.010,40 4.812,48 346.498 415.798 435.480 585.286 3.126.749 138.599

12 1.561.868 93% 95% 1.379.910 37 152 3.853,37 4.624,04 332.931 399.517 446.683 600.342 3.207.187 133.172

13 1.563.905 94% 95% 1.396.567 35 154 3.829,62 4.595,54 330.879 397.055 458.217 615.844 3.289.998 132.352

14 1.565.525 95% 95% 1.412.886 33 156 3.807,53 4.569,04 328.971 394.765 470.098 631.812 3.375.305 131.588

15 1.567.630 95% 95% 1.414.786 31 158 3.749,60 4.499,52 323.966 388.759 477.321 641.519 3.427.165 129.586

16 1.568.399 97% 95% 1.445.280 29 160 3.769,64 4.523,57 325.697 390.836 494.979 665.251 3.553.947 130.279

17 1.568.733 98% 95% 1.460.490 28 162 3.803,36 4.564,03 328.610 394.332 505.732 679.704 3.631.156 131.444

18 1.568.681 99% 95% 1.475.344 27 164 3.836,20 4.603,43 331.447 397.737 516.769 694.538 3.710.402 132.579

19 1.568.289 99% 95% 1.474.976 26 166 3.829,55 4.595,46 330.873 397.048 522.823 702.674 3.753.870 132.349

20 1.568.216 99% 95% 1.474.907 25 168 3.823,83 4.588,60 330.379 396.455 529.065 711.063 3.798.685 132.152

Cobertura 

(%)

Reservação 

Necessária 

(m³)

Vazão (m³/dia)Vazão (L/s)

Ano
População 

(hab.)
Adesão (%)

População 

Atendida 

(hab.)

Índice de 

Perdas (%)

Per Capita 

(L/hab.dia)

N° de 

Ligações

N° de 

Economias

Extensão 

de Rede 

(m)
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Quadro 128:  Evolução das Demandas do SAA Urbano de Belém – Cenário 2.  

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

Média
Máxima 

Diária
Média

Máxima 

Diária

1 1.508.230 75% 76% 859.691 81 131 6.860,35 8.232,42 592.734 711.281 301.328 404.985 2.163.536 237.094

2 1.514.869 78% 79% 933.462 75 132 5.704,49 6.845,39 492.868 591.442 317.761 427.071 2.281.525 197.147

3 1.521.074 81% 82% 1.010.297 70 134 5.222,99 6.267,59 451.266 541.519 334.531 449.610 2.401.934 180.506

4 1.526.929 84% 85% 1.090.227 65 136 4.903,14 5.883,77 423.631 508.357 351.762 472.768 2.525.651 169.452

5 1.533.636 87% 88% 1.174.152 60 138 4.688,45 5.626,14 405.082 486.099 369.474 496.573 2.652.822 162.033

6 1.538.770 90% 91% 1.260.253 55 140 4.537,95 5.445,54 392.079 470.494 387.688 521.052 2.783.599 156.831

7 1.543.502 93% 94% 1.349.329 50 142 4.435,30 5.322,36 383.210 459.851 408.073 548.450 2.929.966 153.284

8 1.547.819 95% 95% 1.396.907 45 144 4.233,05 5.079,66 365.736 438.883 424.694 570.789 3.049.303 146.294

9 1.551.715 96% 95% 1.415.164 40 146 3.985,61 4.782,73 344.357 413.228 437.328 587.769 3.140.014 137.743

10 1.556.394 97% 95% 1.434.217 35 148 3.779,63 4.535,56 326.560 391.872 450.383 605.315 3.233.751 130.624

11 1.559.375 98% 95% 1.451.778 33 150 3.761,86 4.514,24 325.025 390.030 463.881 623.456 3.330.668 130.010

12 1.561.868 99% 95% 1.468.937 31 152 3.745,28 4.494,33 323.592 388.310 475.502 639.074 3.414.102 129.437

13 1.563.905 99% 95% 1.470.853 29 154 3.692,48 4.430,97 319.030 382.836 482.590 648.601 3.464.998 127.612

14 1.565.525 99% 95% 1.472.376 27 156 3.641,72 4.370,07 314.645 377.574 489.892 658.415 3.517.423 125.858

15 1.567.630 99% 95% 1.474.356 25 158 3.594,88 4.313,86 310.598 372.717 497.419 668.531 3.571.467 124.239

16 1.568.399 99% 95% 1.475.079 25 160 3.642,17 4.370,61 314.684 377.620 505.184 678.968 3.627.224 125.873

17 1.568.733 99% 95% 1.475.393 25 162 3.688,48 4.426,18 318.685 382.422 510.893 686.640 3.668.209 127.474

18 1.568.681 99% 95% 1.475.344 25 164 3.733,90 4.480,68 322.609 387.130 516.769 694.538 3.710.402 129.043

19 1.568.289 99% 95% 1.474.976 25 166 3.778,49 4.534,18 326.461 391.754 522.823 702.674 3.753.870 130.585

20 1.568.216 99% 95% 1.474.907 25 168 3.823,83 4.588,60 330.379 396.455 529.065 711.063 3.798.685 132.152

Reservação 

Necessária 

(m³)

Per Capita 

(L/hab.dia)

Vazão (L/s) Vazão (m³/dia) Extensão 

de Rede 

(m)

Ano
População 

(hab.)

Cobertura 

(%)
Adesão (%)

População 

Atendida 

(hab.)

Índice de 

Perdas (%)

N° de 

Ligações

N° de 

Economias
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Quanto à reservação existente no sistema Sede, na etapa de diagnóstico já havia sido 

constatado um grande déficit na infraestrutura para atendimento da situação atual. 

  

A necessidade gradativa de ampliação da reservação é mostrada na projeção de 

demandas específica para este tema, no Quadro 129.  

 

Quadro 129 - Evolução da Demanda de Reservação do Sistema Sede. 

Ano 

Reservação Necessária 
(m³) Reservação 

Atual (m³) 

Ampliação Necessária 
(m³) 

 
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2  

1 237.094 237.094 

93.240 

143.854 143.854  

2 208.865 214.290 115.625 121.050  

3 190.840 200.563 97.600 107.323  

4 177.973 191.317 84.733 98.077  

5 168.636 185.181 75.396 91.941  

6 161.516 180.959 68.276 87.719  

7 156.095 178.237 62.855 84.997  

8 151.942 171.195 58.702 77.955  

9 147.124 162.050 53.884 68.810  

10 143.301 154.374 50.061 61.134  

11 138.599 147.638 45.359 54.398  

12 133.172 141.764 39.932 48.524  

13 132.352 139.392 39.112 46.152  

14 131.588 137.129 38.348 43.889  

15 129.586 135.042 36.346 41.802  

16 130.279 132.965 37.039 39.725  

17 131.444 132.785 38.204 39.545  

18 132.579 132.579 39.339 39.339  

19 132.349 132.349 39.109 39.109  

20 132.152 132.152 38.912 38.912  

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

Os resultados das demandas de reservação demonstram que uma adequada gestão 

na redução das perdas de água irá evitar a necessidade de investimentos altamente 

elevados para a ampliação do sistema de reservação no município de Belém. Apesar 

de haver uma atual necessidade de ampliação, com a redução das perdas, haverá 

redução na demanda e consequentemente a infraestrutura existente será capaz de 

suprir as demandas da população abastecida. 
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Caso não sejam realizados investimentos na redução de perdas, os cálculos de 

projeção apontam para uma necessidade de reservação de até 521.650 m³, o que 

representaria uma necessidade de ampliação de aproximadamente 428.400 m³, ou 

seja, uma economia de 91% em investimentos de ampliação de reservação caso 

ocorra a gestão adequada das perdas.  

 

Assim como foi realizada a projeção de demandas para todo o município, foi também 

elaborada uma projeção das demandas de vazão para cada setor de abastecimento, 

de modo a definir os investimentos necessários para cada área de abastecimento do 

município de Belém. Estas projeções serão apresentadas nos itens a seguir. 

 

 

 EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS DE ÁGUA – ZONA DE GESTÃO 1  

 

Para a realização da projeção das demandas de água para a Zona de Gestão 1, foram 

considerados os níveis de atendimento atualmente encontrados no setor, cujos 

resultados segundo o Relatório de Informações Gerenciais – RIG da COSANPA é de 

aproximadamente 77% das economias existentes no setor. 

 

Como não existe macromedição de todos os setores de abastecimento, foram 

consideradas as perdas médias para o município de Belém, bem como o mesmo 

consumo per capita. Nos Quadros 130 e 131 é possível identificar as demandas de 

água para cada cenário estudado. 
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Quadro 130: Evolução das Demandas de Água da Zona de Gestão 1– Cenário 1.  

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

 

 

Média
Máxima 

Diária
Média

Máxima 

Diária

1 799.694 77% 615.764 81 131 4.913,81 5.896,57 424.553 509.464

2 798.673 77% 614.978 77 132 4.085,00 4.902,00 352.944 423.533

3 797.447 79% 629.983 73 134 3.618,73 4.342,48 312.658 375.190

4 796.060 81% 644.809 69 136 3.274,12 3.928,94 282.884 339.461

5 795.134 83% 659.962 65 138 3.011,73 3.614,08 260.213 312.256

6 793.375 85% 674.369 61 140 2.801,86 3.362,24 242.081 290.497

7 791.405 86% 680.608 57 142 2.601,38 3.121,65 224.759 269.711

8 789.202 87% 686.606 53 144 2.434,77 2.921,73 210.364 252.437

9 786.760 88% 692.348 49 146 2.294,00 2.752,80 198.202 237.842

10 784.685 89% 698.370 45 148 2.175,06 2.610,07 187.925 225.510

11 781.717 90% 703.545 41 150 2.070,22 2.484,27 178.867 214.641

12 778.469 91% 708.406 37 152 1.978,21 2.373,85 170.917 205.101

13 774.967 92% 712.970 35 154 1.955,08 2.346,10 168.919 202.703

14 771.237 93% 717.250 33 156 1.932,89 2.319,47 167.002 200.402

15 767.733 94% 721.669 31 158 1.912,64 2.295,16 165.252 198.302

16 763.566 95% 725.388 29 160 1.891,99 2.270,38 163.468 196.161

17 759.191 96% 728.823 28 162 1.897,98 2.277,57 163.985 196.782

18 754.652 96% 724.466 27 164 1.883,76 2.260,51 162.757 195.308

19 749.985 96% 719.986 26 166 1.869,33 2.243,20 161.510 193.812

20 745.513 96% 715.693 25 168 1.855,50 2.226,60 160.315 192.378

Vazão (L/s) Vazão (m³/dia)

Ano
População 

(hab.)

Atendimento 

(%)

População 

Atendida 

(hab.)

Índice de 

Perdas (%)

Per Capita 

(L/hab.dia)
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Quadro 131:  Evolução das Demandas de Água da Zona de Gestão 1 – Cenário 2. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

Média
Máxima 

Diária
Média

Máxima 

Diária

1 799.694 77% 615.764 81 131 4.913,81 5.896,57 424.553 509.464

2 798.673 80% 638.938 75 132 3.904,62 4.685,55 337.359 404.831

3 797.447 83% 661.881 70 134 3.421,76 4.106,11 295.640 354.768

4 796.060 88% 700.533 65 136 3.150,55 3.780,66 272.207 326.649

5 795.134 91% 723.572 60 138 2.889,26 3.467,12 249.632 299.559

6 793.375 92% 729.905 55 140 2.628,26 3.153,91 227.082 272.498

7 791.405 93% 736.007 50 142 2.419,28 2.903,14 209.026 250.831

8 789.202 94% 741.850 45 144 2.248,03 2.697,64 194.230 233.076

9 786.760 95% 747.422 40 146 2.105,01 2.526,01 181.873 218.247

10 784.685 96% 753.298 35 148 1.985,19 2.382,22 171.520 205.824

11 781.717 96% 750.448 33 150 1.944,57 2.333,48 168.011 201.613

12 778.469 96% 747.330 31 152 1.905,43 2.286,52 164.629 197.555

13 774.967 96% 743.968 29 154 1.867,68 2.241,22 161.368 193.641

14 771.237 96% 740.387 27 156 1.831,25 2.197,50 158.220 189.864

15 767.733 96% 737.024 25 158 1.797,06 2.156,48 155.266 186.320

16 763.566 96% 733.024 25 160 1.809,93 2.171,92 156.378 187.654

17 759.191 96% 728.823 25 162 1.822,06 2.186,47 157.426 188.911

18 754.652 96% 724.466 25 164 1.833,52 2.200,23 158.417 190.100

19 749.985 96% 719.986 25 166 1.844,41 2.213,29 159.357 191.228

20 745.513 96% 715.693 25 168 1.855,50 2.226,60 160.315 192.378

Ano
População 

(hab.)

Atendimento 

(%)

População 

Atendida 

(hab.)

Índice de 

Perdas (%)

Per Capita 

(L/hab.dia)

Vazão (L/s) Vazão (m³/dia)
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Quanto à reservação existente na zona de gestão 1, na etapa de diagnóstico já havia 

sido constatado um grande déficit na infraestrutura para atendimento da situação 

atual. 

  

A projeção de demandas de reservação para cada cenário é apresentada no Quadro 

132.  

 

Quadro 132 - Evolução da Demanda de Reservação da Zona de Gestão 1. 

Ano 

Reservação Necessária 
(m³) Reservação 

Atual (m³) 

Ampliação Necessária 
(m³) 

 
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2  

1 169.821 169.821 

93.240 

76.581 76.581  

2 141.178 146.678 47.938 53.438  

3 125.063 131.396 31.823 38.156  

4 113.154 122.932 19.914 29.692  

5 104.085 114.118 10.845 20.878  

6 96.832 104.807 3.592 11.567  

7 89.904 97.221 -3.336 3.981  

8 84.146 90.916 -9.094 -2.324  

9 79.281 85.587 -13.959 -7.653  

10 75.170 81.082 -18.070 -12.158  

11 71.547 76.317 -21.693 -16.923  

12 68.367 72.123 -24.873 -21.117  

13 67.568 70.505 -25.672 -22.735  

14 66.801 68.955 -26.439 -24.285  

15 66.101 67.507 -27.139 -25.733  

16 65.387 66.075 -27.853 -27.165  

17 65.594 65.594 -27.646 -27.646  

18 65.103 65.103 -28.137 -28.137  

19 64.604 64.604 -28.636 -28.636  

20 64.126 64.126 -29.114 -29.114  

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

Os resultados das demandas de reservação demonstram que uma adequada gestão 

na redução das perdas de água irá evitar a necessidade de investimentos na 

ampliação do sistema de reservação na Zona de Gestão 1, visto que o sistema atual 

será capaz de suprir as demandas do sistema.  

 

Caso não sejam realizados investimentos na redução de perdas, os cálculos de 

projeção apontam para uma necessidade de reservação de até 253.130 m³, o que 
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representaria uma necessidade de ampliação de aproximadamente 160.000 m³, ou 

seja, uma economia de 100% em investimentos de ampliação de reservação caso 

ocorra a gestão adequada das perdas. 

 

 

 EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS DE ÁGUA – ZONA DE GESTÃO 2  

 

Para a realização da projeção das demandas de água para a zona de gestão 2, foram 

considerados os níveis de atendimento atualmente encontrados no setor, cujos 

resultados segundo o Relatório de Informações Gerenciais – RIG da COSANPA é de 

aproximadamente 30% das economias existentes no setor. 

 

Como não existe macromedição de todos os setores de abastecimento, foram 

consideradas as perdas médias para o município de Belém, bem como o mesmo 

consumo per capita. Nos Quadros 133 e 134 é possível identificar as demandas de 

água para cada cenário estudado. 
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Quadro 133: Evolução das Demandas de Água da Zona de Gestão 2 – Cenário 1.  

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

 

 

Média
Máxima 

Diária
Média

Máxima 

Diária

1 630.236 30% 189.071 81 131 1.508,79 1.810,55 130.359 156.431

2 634.840 30% 190.452 77 132 1.265,08 1.518,10 109.303 131.164

3 639.178 30% 191.754 73 134 1.101,46 1.321,76 95.167 114.200

4 643.282 30% 192.985 69 136 979,91 1.175,89 84.664 101.597

5 647.655 45% 291.445 65 138 1.330,01 1.596,01 114.912 137.895

6 651.280 60% 390.768 61 140 1.623,56 1.948,27 140.276 168.331

7 654.646 65% 425.520 57 142 1.626,40 1.951,68 140.521 168.625

8 657.749 68% 447.269 53 144 1.586,06 1.903,27 137.036 164.443

9 660.583 71% 469.014 49 146 1.554,01 1.864,82 134.267 161.120

10 663.665 74% 491.112 45 148 1.529,56 1.835,47 132.154 158.585

11 665.941 77% 512.774 41 150 1.508,87 1.810,64 130.366 156.440

12 667.929 80% 534.343 37 152 1.492,14 1.790,57 128.921 154.705

13 669.647 83% 555.807 35 154 1.524,12 1.828,94 131.684 158.020

14 671.116 86% 577.159 33 156 1.555,36 1.866,44 134.383 161.260

15 672.727 89% 598.727 31 158 1.586,80 1.904,16 137.100 164.520

16 673.709 90% 606.338 29 160 1.581,48 1.897,77 136.640 163.968

17 674.457 91% 613.756 28 162 1.598,32 1.917,99 138.095 165.714

18 674.998 92% 620.998 27 164 1.614,72 1.937,66 139.512 167.414

19 675.355 92% 621.327 26 166 1.613,18 1.935,82 139.379 167.254

20 675.827 92% 621.761 25 168 1.611,97 1.934,37 139.274 167.129

Vazão (m³/dia)

Ano
População 

(hab.)

Atendimento 

(%)

População 

Atendida 

(hab.)

Índice de 

Perdas (%)

Per Capita 

(L/hab.dia)

Vazão (L/s)
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Quadro 134:  Evolução das Demandas de Água da Zona de Gestão 2 – Cenário 2. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

Média
Máxima 

Diária
Média

Máxima 

Diária

1 630.236 30% 189.071 81 131 1.508,79 1.810,55 130.359 156.431

2 634.840 30% 190.452 75 132 1.163,87 1.396,65 100.559 120.670

3 639.178 30% 191.754 70 134 991,32 1.189,58 85.650 102.780

4 643.282 30% 192.985 65 136 867,92 1.041,50 74.988 89.986

5 647.655 45% 291.445 60 138 1.163,76 1.396,51 100.548 120.658

6 651.280 70% 455.896 55 140 1.641,60 1.969,92 141.834 170.201

7 654.646 75% 490.985 50 142 1.613,89 1.936,66 139.440 167.328

8 657.749 80% 526.199 45 144 1.594,54 1.913,45 137.768 165.322

9 660.583 85% 561.495 40 146 1.581,37 1.897,65 136.631 163.957

10 663.665 90% 597.299 35 148 1.574,08 1.888,89 136.000 163.200

11 665.941 92% 612.665 33 150 1.587,54 1.905,05 137.164 164.597

12 667.929 92% 614.495 31 152 1.566,75 1.880,10 135.367 162.440

13 669.647 92% 616.076 29 154 1.546,62 1.855,94 133.628 160.353

14 671.116 92% 617.426 27 156 1.527,12 1.832,54 131.943 158.332

15 672.727 92% 618.909 25 158 1.509,07 1.810,88 130.383 156.460

16 673.709 92% 619.813 25 160 1.530,40 1.836,48 132.227 158.672

17 674.457 92% 620.500 25 162 1.551,25 1.861,50 134.028 160.834

18 674.998 92% 620.998 25 164 1.571,66 1.885,99 135.792 162.950

19 675.355 92% 621.327 25 166 1.591,67 1.910,00 137.520 165.024

20 675.827 92% 621.761 25 168 1.611,97 1.934,37 139.274 167.129

Ano
População 

(hab.)

Atendimento 

(%)

População 

Atendida 

(hab.)

Índice de 

Perdas (%)

Per Capita 

(L/hab.dia)

Vazão (L/s) Vazão (m³/dia)



 

530 

 

Quanto à reservação existente na zona de gestão 2, na etapa de diagnóstico já havia 

sido constatado um grande déficit na infraestrutura para atendimento da situação 

atual. 

  

A projeção de demandas de reservação para cada cenário é apresentada no Quadro 

135.  

 

Quadro 135 - Evolução da Demanda de Reservação da Zona de Gestão 2. 

Ano 

Reservação Necessária 
(m³) Reservação 

Atual (m³) 

Ampliação Necessária 
(m³) 

 
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2  

1 52.144 52.144 

15.739 

36.405 36.405  

2 43.721 43.721 27.982 27.982  

3 38.067 38.067 22.328 22.328  

4 33.866 33.866 18.127 18.127  

5 45.965 45.965 30.226 30.226  

6 56.110 65.462 40.371 49.723  

7 56.208 64.856 40.469 49.117  

8 54.814 64.487 39.075 48.748  

9 53.707 64.297 37.968 48.558  

10 52.862 64.291 37.123 48.552  

11 52.147 62.305 36.408 46.566  

12 51.568 59.304 35.829 43.565  

13 52.673 58.385 36.934 42.646  

14 53.753 57.504 38.014 41.765  

15 54.840 56.688 39.101 40.949  

16 54.656 55.870 38.917 40.131  

17 55.238 55.845 39.499 40.106  

18 55.805 55.805 40.066 40.066  

19 55.751 55.751 40.012 40.012  

20 55.710 55.710 39.971 39.971  

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

Os resultados das demandas de reservação demonstram que uma adequada gestão 

na redução das perdas de água irá evitar a necessidade de investimentos 

extremamente elevados no sistema de reservação na zona de gestão 2. Apesar de 

haver uma atual necessidade de ampliação, com a redução das perdas, haverá 

redução na demanda e consequentemente a necessidade de ampliação será bastante 

reduzida ao longo do período de planejamento. 
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Caso não sejam realizados investimentos na redução de perdas, os cálculos de 

projeção apontam para uma necessidade de reservação de até 220.000 m³, o que 

representaria uma necessidade de ampliação de aproximadamente 205.000 m³, ou 

seja, uma economia de 80% dos investimentos em ampliação de reservação com uma 

adequada gestão das perdas. 

 

 

 EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS DE ÁGUA –ZONA DE GESTÃO 3 

 

Para a realização da projeção das demandas de água para a zona de gestão 3, foram 

considerados os níveis de atendimento atualmente encontrados no setor, cujos 

resultados segundo o Relatório de Informações Gerenciais – RIG da COSANPA é de 

aproximadamente 30% das economias existentes no setor. 

 

Como não existe macromedição de todos os setores de abastecimento, foram 

consideradas as perdas médias para o município de Belém, bem como o mesmo 

consumo per capita. Nos Quadros 136 e 137 é possível identificar as demandas de 

água para cada cenário estudado. 
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Quadro 136: Evolução das Demandas de Água da Zona de Gestão 3 – Cenário 1.  

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

 

 

Média
Máxima 

Diária
Média

Máxima 

Diária

1 41.260 30% 12.378 81 131 98,78 118,53 8.534 10.241

2 42.603 30% 12.781 77 132 84,90 101,88 7.335 8.802

3 43.831 30% 13.149 73 134 75,53 90,64 6.526 7.831

4 44.943 30% 13.483 69 136 68,46 82,15 5.915 7.098

5 45.977 45% 20.690 65 138 94,42 113,30 8.158 9.789

6 46.873 60% 28.124 61 140 116,85 140,22 10.096 12.115

7 47.662 65% 30.980 57 142 118,41 142,09 10.231 12.277

8 48.358 70% 33.851 53 144 120,04 144,05 10.371 12.445

9 48.961 75% 36.721 49 146 121,67 146,00 10.512 12.615

10 49.522 74% 36.646 45 148 114,13 136,96 9.861 11.833

11 49.970 77% 38.477 41 150 113,22 135,86 9.782 11.739

12 50.351 80% 40.281 37 152 112,48 134,98 9.719 11.662

13 50.668 83% 42.054 35 154 115,32 138,38 9.964 11.956

14 50.933 86% 43.802 33 156 118,04 141,65 10.199 12.239

15 51.178 89% 45.548 31 158 120,72 144,86 10.430 12.516

16 51.350 90% 46.215 29 160 120,54 144,65 10.415 12.498

17 51.485 91% 46.851 28 162 122,01 146,41 10.542 12.650

18 51.583 92% 47.456 27 164 123,40 148,08 10.661 12.794

19 51.653 92% 47.521 26 166 123,38 148,06 10.660 12.792

20 51.720 92% 47.582 25 168 123,36 148,03 10.658 12.790

Vazão (m³/dia)

Ano
População 

(hab.)

Atendimento 

(%)

População 

Atendida 

(hab.)

Índice de 

Perdas (%)

Per Capita 

(L/hab.dia)

Vazão (L/s)
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Quadro 137:  Evolução das Demandas de Água da Zona de Gestão 3 – Cenário 2. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

Média
Máxima 

Diária
Média

Máxima 

Diária

1 41.260 30% 12.378 81 131 98,78 118,53 8.534 10.241

2 42.603 30% 12.781 75 132 78,11 93,73 6.748 8.098

3 43.831 30% 13.149 70 134 67,98 81,57 5.873 7.048

4 44.943 30% 13.483 65 136 60,64 72,76 5.239 6.287

5 45.977 45% 20.690 60 138 82,61 99,14 7.138 8.566

6 46.873 70% 32.811 55 140 118,15 141,78 10.208 12.249

7 47.662 75% 35.747 50 142 117,50 141,00 10.152 12.182

8 48.358 80% 38.686 45 144 117,23 140,68 10.129 12.155

9 48.961 85% 41.617 40 146 117,21 140,65 10.127 12.152

10 49.522 90% 44.570 35 148 117,46 140,95 10.148 12.178

11 49.970 92% 45.972 33 150 119,12 142,95 10.292 12.351

12 50.351 92% 46.323 31 152 118,11 141,73 10.204 12.245

13 50.668 92% 46.615 29 154 117,02 140,43 10.111 12.133

14 50.933 92% 46.858 27 156 115,90 139,08 10.014 12.016

15 51.178 92% 47.084 25 158 114,80 137,76 9.919 11.903

16 51.350 92% 47.242 25 160 116,65 139,98 10.078 12.094

17 51.485 92% 47.366 25 162 118,42 142,10 10.231 12.277

18 51.583 92% 47.456 25 164 120,11 144,13 10.377 12.453

19 51.653 92% 47.521 25 166 121,74 146,08 10.518 12.622

20 51.720 92% 47.582 25 168 123,36 148,03 10.658 12.790

Ano
População 

(hab.)

Atendimento 

(%)

População 

Atendida 

(hab.)

Índice de 

Perdas (%)

Per Capita 

(L/hab.dia)

Vazão (L/s) Vazão (m³/dia)
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Quanto à reservação existente na zona de gestão 3, na etapa de diagnóstico já havia 

sido constatado um grande déficit na infraestrutura para atendimento da situação 

atual. 

  

A projeção de demandas de reservação para cada cenário é apresentada no Quadro 

138.  

 

Quadro 138 - Evolução da Demanda de Reservação da Zona de Gestão 3. 

Ano 

Reservação Necessária 
(m³) Reservação 

Atual (m³) 

Ampliação Necessária 
(m³) 

 
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2  

1 3.414 3.414 

1.660 

1.754 1.754  

2 2.934 2.934 1.274 1.274  

3 2.610 2.610 950 950  

4 2.366 2.366 706 706  

5 3.263 3.263 1.603 1.603  

6 4.038 4.711 2.378 3.051  

7 4.092 4.722 2.432 3.062  

8 4.148 4.741 2.488 3.081  

9 4.205 4.766 2.545 3.106  

10 3.944 4.797 2.284 3.137  

11 3.913 4.675 2.253 3.015  

12 3.887 4.471 2.227 2.811  

13 3.985 4.418 2.325 2.758  

14 4.080 4.364 2.420 2.704  

15 4.172 4.313 2.512 2.653  

16 4.166 4.258 2.506 2.598  

17 4.217 4.263 2.557 2.603  

18 4.265 4.265 2.605 2.605  

19 4.264 4.264 2.604 2.604  

20 4.263 4.263 2.603 2.603  

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

Os resultados das demandas de reservação demonstram que uma adequada gestão 

na redução das perdas de água irá evitar a necessidade de investimentos 

extremamente elevados no sistema de reservação na zona de gestão 3. Apesar de 

haver uma atual necessidade de ampliação, com a redução das perdas, haverá 

redução na demanda e consequentemente a necessidade de ampliação será bastante 

reduzida ao longo do período de planejamento. 
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Caso não sejam realizados investimentos na redução de perdas, os cálculos de 

projeção apontam para uma necessidade de reservação de até 16.830 m³, o que 

representaria uma necessidade de ampliação de aproximadamente 15.170 m³, ou 

seja, uma redução de 83% no investimento para ampliação de reservatórios com uma 

adequada gestão das perdas. 

 

 

 EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS DE ÁGUA – ZONA DE GESTÃO 4 

 

Para a realização da projeção das demandas de água para a zona de gestão 4, foram 

considerados os níveis de atendimento atualmente encontrados no setor, cujos 

resultados segundo o Relatório de Informações Gerenciais – RIG da COSANPA é de 

aproximadamente 77% das economias existentes no setor. 

 

Como não existe macromedição de todos os setores de abastecimento, foram 

consideradas as perdas médias para o município de Belém, bem como o mesmo 

consumo per capita. Nos Quadros 139 e 140 é possível identificar as demandas de 

água para cada cenário estudado. 

 



 

536 

 

 

Quadro 139: Evolução das Demandas de Água da Zona de Gestão 4 – Cenário 1.  

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

 

 

 

Média
Máxima 

Diária
Média

Máxima 

Diária

1 37.040 77% 28.521 81 131 227,60 273,12 19.664 23.597

2 38.752 77% 29.839 77 132 198,21 237,85 17.125 20.550

3 40.617 79% 32.087 73 134 184,32 221,18 15.925 19.110

4 42.643 81% 34.541 69 136 175,39 210,46 15.153 18.184

5 44.869 83% 37.241 65 138 169,95 203,94 14.684 17.620

6 47.242 85% 40.156 61 140 166,84 200,21 14.415 17.298

7 49.788 86% 42.818 57 142 163,66 196,39 14.140 16.968

8 52.510 87% 45.684 53 144 162,00 194,40 13.997 16.796

9 55.411 88% 48.762 49 146 161,57 193,88 13.959 16.751

10 58.521 89% 52.084 45 148 162,21 194,66 14.015 16.818

11 61.747 90% 55.572 41 150 163,52 196,23 14.129 16.954

12 65.119 91% 59.258 37 152 165,48 198,57 14.297 17.157

13 68.622 92% 63.132 35 154 173,12 207,74 14.957 17.949

14 72.239 93% 67.182 33 156 181,05 217,26 15.642 18.771

15 75.991 94% 71.432 31 158 189,31 227,18 16.357 19.628

16 79.773 95% 75.784 29 160 197,66 237,20 17.078 20.494

17 83.600 96% 80.256 28 162 209,00 250,80 18.058 21.669

18 87.448 96% 83.950 27 164 218,29 261,94 18.860 22.632

19 91.295 96% 87.643 26 166 227,55 273,06 19.661 23.593

20 95.155 96% 91.349 25 168 236,83 284,20 20.462 24.555

Vazão (m³/dia)

Ano
População 

(hab.)

Atendimento 

(%)

População 

Atendida 

(hab.)

Índice de 

Perdas (%)

Per Capita 

(L/hab.dia)

Vazão (L/s)
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Quadro 140:  Evolução das Demandas de Água da Zona de Gestão 4 – Cenário 2.  

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

Média
Máxima 

Diária
Média

Máxima 

Diária

1 37.040 77% 28.521 81 131 227,60 273,12 19.664 23.597

2 38.752 80% 31.002 75 132 189,45 227,35 16.369 19.643

3 40.617 83% 33.712 70 134 174,28 209,14 15.058 18.070

4 42.643 88% 37.526 65 136 168,77 202,52 14.581 17.498

5 44.869 91% 40.831 60 138 163,04 195,65 14.087 16.904

6 47.242 92% 43.463 55 140 156,50 187,80 13.522 16.226

7 49.788 93% 46.303 50 142 152,20 182,64 13.150 15.780

8 52.510 94% 49.359 45 144 149,57 179,49 12.923 15.508

9 55.411 95% 52.640 40 146 148,25 177,91 12.809 15.371

10 58.521 96% 56.180 35 148 148,05 177,66 12.792 15.350

11 61.747 96% 59.277 33 150 153,60 184,32 13.271 15.925

12 65.119 96% 62.514 31 152 159,39 191,27 13.771 16.526

13 68.622 96% 65.877 29 154 165,38 198,46 14.289 17.147

14 72.239 96% 69.349 27 156 171,53 205,83 14.820 17.784

15 75.991 96% 72.951 25 158 177,88 213,45 15.368 18.442

16 79.773 96% 76.582 25 160 189,09 226,91 16.338 19.605

17 83.600 96% 80.256 25 162 200,64 240,77 17.335 20.802

18 87.448 96% 83.950 25 164 212,47 254,96 18.357 22.029

19 91.295 96% 87.643 25 166 224,52 269,42 19.398 23.278

20 95.155 96% 91.349 25 168 236,83 284,20 20.462 24.555

Ano
População 

(hab.)

Atendimento 

(%)

População 

Atendida 

(hab.)

Índice de 

Perdas (%)

Per Capita 

(L/hab.dia)

Vazão (L/s) Vazão (m³/dia)
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Quanto à reservação existente na zona de gestão 4, na etapa de diagnóstico já havia 

sido constatado um grande déficit na infraestrutura para atendimento da situação 

atual. 

  

A projeção de demandas de reservação para cada cenário é apresentada no Quadro 

141.  

 

Quadro 141 - Evolução da Demanda de Reservação da Zona de Gestão 4. 

Ano 

Reservação Necessária 
(m³) Reservação 

Atual (m³) 

Ampliação Necessária 
(m³) 

 
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2  

1 7.866 7.866 

3.125 

4.741 4.741  

2 6.850 7.117 3.725 3.992  

3 6.370 6.692 3.245 3.567  

4 6.061 6.585 2.936 3.460  

5 5.873 6.440 2.748 3.315  

6 5.766 6.241 2.641 3.116  

7 5.656 6.116 2.531 2.991  

8 5.599 6.049 2.474 2.924  

9 5.584 6.028 2.459 2.903  

10 5.606 6.047 2.481 2.922  

11 5.651 6.028 2.526 2.903  

12 5.719 6.033 2.594 2.908  

13 5.983 6.243 2.858 3.118  

14 6.257 6.459 3.132 3.334  

15 6.543 6.682 3.418 3.557  

16 6.831 6.903 3.706 3.778  

17 7.223 7.223 4.098 4.098  

18 7.544 7.544 4.419 4.419  

19 7.864 7.864 4.739 4.739  

20 8.185 8.185 5.060 5.060  

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

Os resultados das demandas de reservação demonstram que uma adequada gestão 

na redução das perdas de água irá evitar a necessidade de investimentos 

extremamente elevados no sistema de reservação na Zona de Gestão 4. Apesar de 

haver uma atual necessidade de ampliação, com a redução das perdas, haverá 

redução na demanda e consequentemente a necessidade de ampliação será bastante 

reduzida ao longo do período de planejamento. 
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Caso não sejam realizados investimentos na redução de perdas, os cálculos de 

projeção apontam para uma necessidade de reservação de até 32.300 m³, o que 

representaria uma necessidade de ampliação de aproximadamente 29.200 m³, ou 

seja, uma economia de investimento 83% para ampliação de reservatórios com uma 

adequada gestão das perdas. 

 

 

 EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS DE ÁGUA – ZONA DE GESTÃO 5 

 

Para a realização da projeção das demandas de água para a Ilha de Cotijuba, foram 

considerados os níveis de atendimento atualmente encontrados no setor, cujos 

resultados segundo o Relatório de Informações Gerenciais – RIG da COSANPA é de 

aproximadamente 30% das economias existentes na ilha. 

 

Como não existe macromedição de todos os setores de abastecimento, foram 

consideradas as perdas médias para o município de Belém, bem como o mesmo 

consumo per capita. Nos Quadros 142 e 143 é possível identificar as demandas de 

água para cada cenário estudado. 
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Quadro 142: Evolução das Demandas de Água da Zona de Gestão 5 – Cenário 1.  

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

 

 

 

 

Média
Máxima 

Diária
Média

Máxima 

Diária

1 7.248 30% 2.174 81 131 17,35 20,82 1.499 1.799 916 9.815

2 7.350 30% 2.205 77 132 14,65 17,58 1.266 1.519 929 9.953

3 7.454 30% 2.236 73 134 12,85 15,41 1.110 1.332 942 10.094

4 7.559 30% 2.268 69 136 11,52 13,82 995 1.194 955 10.236

5 7.666 45% 3.450 65 138 15,74 18,89 1.360 1.632 1.453 15.571

6 7.701 60% 4.620 61 140 19,20 23,04 1.659 1.990 1.947 20.856

7 7.736 65% 5.028 57 142 19,22 23,06 1.660 1.993 2.118 22.696

8 7.771 70% 5.439 53 144 19,29 23,15 1.667 2.000 2.292 24.552

9 7.806 75% 5.854 49 146 19,40 23,28 1.676 2.011 2.466 26.425

10 7.841 74% 5.802 45 148 18,07 21,69 1.561 1.874 2.444 26.191

11 7.852 77% 6.046 41 150 17,79 21,35 1.537 1.845 2.547 27.291

12 7.863 80% 6.291 37 152 17,57 21,08 1.518 1.821 2.650 28.395

13 7.875 83% 6.536 35 154 17,92 21,51 1.549 1.858 2.754 29.502

14 7.886 86% 6.782 33 156 18,28 21,93 1.579 1.895 2.857 30.612

15 7.897 89% 7.028 31 158 18,63 22,35 1.609 1.931 2.961 31.725

16 7.900 90% 7.110 29 160 18,55 22,25 1.602 1.923 2.996 32.095

17 7.904 91% 7.192 28 162 18,73 22,48 1.618 1.942 3.030 32.466

18 7.907 92% 7.275 27 164 18,92 22,70 1.634 1.961 3.065 32.837

19 7.911 92% 7.278 26 166 18,90 22,67 1.633 1.959 3.066 32.851

20 7.914 92% 7.281 25 168 18,88 22,65 1.631 1.957 3.067 32.865

N° de 

Ligações

Extensão 

de Rede 

(m)

Ano
População 

(hab.)

Atendimento 

(%)

População 

Atendida 

(hab.)

Índice de 

Perdas (%)

Per Capita 

(L/hab.dia)

Vazão (L/s) Vazão (m³/dia)
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Quadro 143:  Evolução das Demandas da Zona de Gestão 5 – Cenário 2.  

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

Média
Máxima 

Diária
Média

Máxima 

Diária

1 7.248 30% 2.174 81 131 17,35 20,82 1.499 1.799 916 9.815

2 7.350 30% 2.205 75 132 13,48 16,17 1.164 1.397 929 9.953

3 7.454 30% 2.236 70 134 11,56 13,87 999 1.199 942 10.094

4 7.559 30% 2.268 65 136 10,20 12,24 881 1.057 955 10.236

5 7.666 45% 3.450 60 138 13,77 16,53 1.190 1.428 1.453 15.571

6 7.701 70% 5.390 55 140 19,41 23,29 1.677 2.012 2.271 24.332

7 7.736 75% 5.802 50 142 19,07 22,88 1.648 1.977 2.444 26.188

8 7.771 80% 6.216 45 144 18,84 22,61 1.628 1.953 2.619 28.060

9 7.806 85% 6.635 40 146 18,69 22,42 1.614 1.937 2.795 29.949

10 7.841 90% 7.057 35 148 18,60 22,32 1.607 1.928 2.973 31.854

11 7.852 92% 7.224 33 150 18,72 22,46 1.617 1.941 3.043 32.608

12 7.863 92% 7.234 31 152 18,44 22,13 1.594 1.912 3.048 32.654

13 7.875 92% 7.245 29 154 18,19 21,82 1.571 1.886 3.052 32.701

14 7.886 92% 7.255 27 156 17,94 21,53 1.550 1.860 3.056 32.748

15 7.897 92% 7.265 25 158 17,71 21,26 1.531 1.837 3.061 32.794

16 7.900 92% 7.268 25 160 17,95 21,54 1.551 1.861 3.062 32.808

17 7.904 92% 7.271 25 162 18,18 21,81 1.571 1.885 3.063 32.822

18 7.907 92% 7.275 25 164 18,41 22,09 1.591 1.909 3.065 32.837

19 7.911 92% 7.278 25 166 18,64 22,37 1.611 1.933 3.066 32.851

20 7.914 92% 7.281 25 168 18,88 22,65 1.631 1.957 3.067 32.865

N° de 

Ligações

Extensão 

de Rede 

(m)

Ano
População 

(hab.)

Atendimento 

(%)

População 

Atendida 

(hab.)

Índice de 

Perdas (%)

Per Capita 

(L/hab.dia)

Vazão (L/s) Vazão (m³/dia)
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Quanto à reservação existente na Ilha de Cotijuba, na etapa de diagnóstico já havia 

sido constatado um grande déficit na infraestrutura para atendimento da situação 

atual. 

  

A projeção de demandas de reservação para cada cenário é apresentada no Quadro 

144.  

 

Quadro 144 - Evolução da Demanda de Reservação da Ilha de Cotijuba. 

Ano 

Reservação Necessária 
(m³) Reservação 

Atual (m³) 

Ampliação Necessária 
(m³) 

 
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2  

1 600 600 

40 

560 560  

2 506 506 466 466  

3 444 444 404 404  

4 398 398 358 358  

5 544 544 504 504  

6 663 774 623 734  

7 664 766 624 726  

8 667 762 627 722  

9 670 760 630 720  

10 625 760 585 720  

11 615 735 575 695  

12 607 698 567 658  

13 619 687 579 647  

14 632 676 592 636  

15 644 665 604 625  

16 641 655 601 615  

17 647 654 607 614  

18 654 654 614 614  

19 653 653 613 613  

20 652 652 612 612  

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020 

 

Os resultados das demandas de reservação demonstram que uma adequada gestão 

na redução das perdas de água irá evitar a necessidade de maiores investimentos no 

sistema de reservação na Ilha de Cotijuba. Apesar de haver uma atual necessidade 

de ampliação, com a redução das perdas, haverá redução na demanda e 

consequentemente a necessidade de ampliação será bastante reduzida ao longo do 

período de planejamento. 
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Caso não sejam realizados investimentos na redução de perdas, os cálculos de 

projeção apontam para uma necessidade de reservação de até 2.575 m³, o que 

representaria uma necessidade de ampliação de aproximadamente 2.535 m³, ou seja, 

um investimento 76% inferior para ampliação de reservatórios com uma adequada 

gestão das perdas. 

 

 

 EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS DAS ILHAS DE COMBU, JUTUBA E DEMAIS 

DA BAÍA DO GUAJARÁ  

 

Em função da ausência de informações para as ilhas de Combu, Jutuba e demais 

ilhas da Baía do Guajará, foi realizada uma expectativa da projeção da evolução de 

demandas de água para estas ilhas, vide Quadros 145, 146 e 147, considerando a 

projeção populacional e indicadores de consumo de água da área urbana já 

apresentados neste estudo.  

 

Quadro 145 - Evolução das Demandas de Água da Ilha de Combu. 

Ano 
População 
Atendida 

(hab.) 

Per Capita 
(L/hab.dia) 

Vazão (L/s) 
Vazão 

(m³/dia) 

N° de 
Famílias 

Atendidas 

1 1.273 131 1,93 167 348 

2 1.280 132 1,96 169 352 

3 1.287 134 2,00 172 357 

4 1.294 136 2,04 176 361 

5 1.301 138 2,08 180 366 

6 1.303 140 2,11 182 370 

7 1.306 142 2,15 185 373 

8 1.308 144 2,18 188 377 

9 1.311 146 2,21 191 381 

10 1.313 148 2,25 194 385 

11 1.314 150 2,28 197 389 

12 1.315 152 2,31 200 393 

13 1.315 154 2,34 203 397 

14 1.316 156 2,38 205 401 

15 1.317 158 2,41 208 405 

16 1.317 160 2,44 211 409 

17 1.317 162 2,47 213 414 

18 1.318 164 2,50 216 418 

19 1.318 166 2,53 219 423 

20 1.318 168 2,56 221 427 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Quadro 146 - Evolução das Demandas de Água das Demais Ilhas da Baía do Guajará. 

Ano 
População 
Atendida 

(hab.) 

Per Capita 
(L/hab.dia) 

Vazão (L/s) 
Vazão 

(m³/dia) 

N° de 
Famílias 

Atendidas 

1 2.239 131 3,39 293 756 

2 2.272 132 3,47 300 787 

3 2.305 134 3,57 309 818 

4 2.338 136 3,68 318 848 

5 2.372 138 3,79 327 878 

6 2.383 140 3,86 334 897 

7 2.394 142 3,93 340 915 

8 2.405 144 4,01 346 932 

9 2.417 146 4,08 353 947 

10 2.428 148 4,16 359 962 

11 2.432 150 4,22 365 971 

12 2.435 152 4,28 370 980 

13 2.439 154 4,35 376 988 

14 2.442 156 4,41 381 995 

15 2.446 158 4,47 386 1.001 

16 2.447 160 4,53 392 1.005 

17 2.448 162 4,59 397 1.009 

18 2.449 164 4,65 402 1.012 

19 2.450 166 4,71 407 1.015 

20 2.451 168 4,77 412 1.017 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
 

Quadro 147 - Evolução das Demandas de Água da Ilha de Jutuba. 

Ano 
População 
Atendida 

(hab.) 

Per Capita 
(L/hab.dia) 

Vazão (L/s) 
Vazão 

(m³/dia) 

N° de 
Famílias 

Atendidas 

1 1.299 131 1,97 170 428 

2 1.305 132 1,99 172 442 

3 1.312 134 2,04 176 456 

4 1.319 136 2,08 179 470 

5 1.326 138 2,12 183 483 

6 1.328 140 2,15 186 493 

7 1.331 142 2,19 189 503 

8 1.333 144 2,22 192 513 

9 1.336 146 2,26 195 521 

10 1.338 148 2,29 198 529 

11 1.339 150 2,32 201 535 

12 1.339 152 2,36 204 541 

13 1.340 154 2,39 206 546 

14 1.340 156 2,42 209 550 

15 1.341 158 2,45 212 554 

16 1.341 160 2,48 215 558 

17 1.341 162 2,52 217 560 

18 1.342 164 2,55 220 563 

19 1.342 166 2,58 223 565 

20 1.342 168 2,61 225 567 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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 EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS DE ÁGUA PARA A ÁREA RURAL  

 

Em função da ausência de informações para a área rural do município e/ou de 

sistemas individuais e coletivos alternativos adotados, foi realizada uma expectativa 

da projeção da evolução de demandas de água para a área rural, considerando a 

projeção populacional e indicadores de consumo de água da área urbana já 

apresentados neste estudo. 

 

Quadro 148 - Evolução das Demandas de Água para a Área Rural. 

Ano 
População 

(hab.) 
Per Capita 
(L/hab.dia) 

Vazão (L/s) 
Vazão 

(m³/dia) 

N° de 
Famílias 

Atendidas 

1 9.077 131 13,76 1.189 8.146 

2 10.187 132 15,56 1.345 8.579 

3 11.181 134 17,34 1.498 9.043 

4 12.015 136 18,91 1.634 9.543 

5 12.690 138 20,27 1.751 10.087 

6 13.196 140 21,38 1.847 10.318 

7 13.563 142 22,29 1.926 10.550 

8 13.817 144 23,03 1.990 10.784 

9 13.981 146 23,63 2.041 11.021 

10 14.087 148 24,13 2.085 11.263 

11 14.131 150 24,53 2.120 11.369 

12 14.138 152 24,87 2.149 11.474 

13 14.116 154 25,16 2.174 11.578 

14 14.076 156 25,42 2.196 11.681 

15 14.029 158 25,65 2.217 11.783 

16 13.961 160 25,85 2.234 11.838 

17 13.885 162 26,03 2.249 11.893 

18 13.802 164 26,20 2.264 11.947 

19 13.716 166 26,35 2.277 12.000 

20 13.633 168 26,51 2.290 12.053 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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7. CENÁRIO ESCOLHIDO  

 

Conforme demonstrado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, é 

perceptível que muitos serão os desafios para equacionar o saneamento básico local, 

ao longo do período de planejamento, atendendo as metas estipuladas para cada um 

dos 2 cenários estudados. 

 

Entre os problemas identificados, é importante ressaltar o grande déficit de cobertura 

dos serviços de saneamento, a baixa qualidade geral da prestação de serviço e das 

dificuldades econômicas apresentadas pela prestadora dos serviços, sendo este o 

motivo da proposição de um cenário mais moderado, o que seria o mais prudente a 

ser utilizado, uma vez que permitiria que a concessionária estruturasse sua gestão 

empresarial com melhorias operacionais, com redução de gastos administrativos,  

melhorasse sua gestão comercial  visando o aumento imediato da arrecadação e 

ainda viabilizasse recursos financeiros, por meio de financiamentos. 

 

Entretanto com a aprovação do novo marco legal do saneamento básico pelo 

Congresso Nacional, onde está determinado que a universalização dos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário deverá ocorrer até o ano de 2033, 

que seria o ano previsto para o Cenário 2 para atingimento da meta de 99% no caso 

de água, e com a devida aprovação do Comitê Executivo, definiu-se pela adoção deste 

para sequência dos trabalhos. 
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8. ALTERNATIVAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA  

 

 DEFINIÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE MANANCIAL POR SETOR 

 

Conforme demonstrado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, o 

município de Belém tem parte do seu abastecimento realizado pelo sistema integrado, 

cujo manancial de captação é o Rio Guamá, enquanto todos os setores atendidos da 

Unidade de Negócio Augusto Montenegro – UNAM e a Ilha de Mosqueiro são 

abastecidos por poços profundos, zonas de gestão 2, 3 e 4 respectivamente. 

 

O abastecimento descentralizado praticado nos setores da UNAM, conforme 

demonstrou o diagnóstico, apresenta diversos problemas operacionais, tais como: 

 

• Equipamentos antigos e em inadequado estado de conservação. 

• Inexistência de manutenção preventiva das unidades operacionais. 

• Poços com redução da capacidade produtiva devido à inexistência de gestão 

hídrica do poço profundo. 

• Captação em poços profundos com distribuição sem qualquer tipo de 

tratamento. 

 

Estes problemas apresentados no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, 

resultam em constantes análises de qualidade da água distribuída à população em 

desacordo com a Portaria de Consolidação nº 005/17 do Ministério da Saúde, bem 

como intermitência no abastecimento de água. 

 

Segundo os estudos da Agência Nacional de Águas – ANA apresentados no 

diagnóstico do sistema de abastecimento de água, devido à massiva urbanização da 

área continental de Belém, os mananciais subterrâneos são altamente suscetíveis à 

poluição por atividade antrópica, motivo pelo qual, não é possível assegurar a 

quantidade e a qualidade da água ao longo do período de planejamento. 

 

Além do problema referente à qualidade, existe também o problema referente à 

quantidade de volume disponibilizado pelos poços profundos. Conforme demonstrado 

no diagnóstico, existem unidades de captação que colapsaram ao longo dos últimos 
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anos e outras com capacidade operacional bastante reduzida devido à perda de vazão 

do manancial subterrâneo. Este colapso pode ser caracterizado pelo uso constante 

dos poços profundos, sem paralização para recarga do manancial, bem como pelos 

poços irregulares instalados nas residências, cujos controles são inexistentes e que 

sobrecarregam o lençol freático. 

 

Conforme demonstrado na projeção populacional do presente estudo, a zona de 

gestão 2 de abastecimento (área continental abastecida pelos setores da UNAM) tem 

uma previsão de ser ocupado por até 675.000 habitantes e, considerando as metas 

de atendimento atuais e futuras, isso representará um aumento da população atendida 

de aproximadamente 190.000 habitantes para cerca de 620.000 habitantes, gerando 

uma demanda futura de água de cerca de 1.610 L/s ao final do período de 

planejamento.  

 

Devido às considerações apresentadas, será proposta a utilização de manancial 

superficial para o atendimento de toda a área continental de Belém, bem como a Ilha 

de Outeiro (zona de gestão 3 de abastecimento), mantendo-se o abastecimento por 

poços profundos nas ilhas de Mosqueiro e Cotijuba.  

 

A vazão somada da área continental de Belém somada à Ilha de Outeiro (zonas de 

gestão 1, 2 e 3) para início e final de período de planejamento é estimada em 6,9 m³/s 

e 3,9 m³/s respectivamente, sendo essa significativa redução da vazão demanda, 

justificada pela redução das perdas dos patamares atuais de 81% para 25% ao longo 

de todo o período de planejamento. 

 

De acordo com o demonstrado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, 

a captação no Rio Guamá tem estrutura para captar até 7 m³/s. Isto significa que com 

o adequado gerenciamento das perdas físicas e aparentes no sistema de distribuição 

de água de Belém, a estrutura existente suporta as demandas de toda a área urbana 

continental de Belém. 

 

Propõe-se ainda que os poços existentes sejam mantidos apenas com uma função de 

reserva operacional, garantindo segurança hídrica para as áreas mais afastadas 

quando da necessidade  
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Caso não seja realizada uma gestão visando a redução das perdas na distribuição, a 

demanda ao final do período de 30 anos pode chegar a 15 m³/s, ou seja, uma vazão 

384% superior à planejada e que resultaria na necessidade de vultuosos 

investimentos de ampliação nas estruturas de captação, tratamento e adutoras de 

distribuição. 

 

Para a Ilha de Mosqueiro (zona de gestão 4), as demandas médias diárias para início 

e final de período de planejamento está estimada em 1.800 m³/dia e 2.000 m³/dia 

respectivamente, sendo que este aumento de apenas 10% das demandas dependerá 

também de uma adequada gestão das perdas de água. Caso contrário, as demandas 

para final de período de planejamento podem chegar à 7.725 m³/dia. A alternativa 

técnica de engenharia para garantir o abastecimento da população de Mosqueiro será 

a manutenção da utilização de poços profundos, porém com implantação de estação 

de tratamento em todas as unidades para garantir a eficiência na remoção de ferro. 

 

No caso da Ilha de Cotijuba, o projeto existente, o qual constou do diagnóstico do 

sistema de abastecimento de água apresenta características de vazão suficientes 

para suprir as demandas do sistema de abastecimento de água da Ilha ao longo de 

todo o período de planejamento, sendo a concepção de manancial mantida com a 

utilização de poço profundo para o abastecimento de água da Ilha. 

  

 

 DEFINIÇÃO DAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA POR SETOR 

 

Como já citado anteriormente neste relatório, o planejamento estratégico do sistema 

de abastecimento de água da área urbana de Belém será distribuído em 4 zonas de 

gestão, sendo:  

 

• Zona de Gestão 1 - Sistema Integrado Existente – composto pelos sistemas 

operados pela UNNORTE e UNISUL (exceto o distrito de Mosqueiro). 

• Zona de Gestão 2 - Sistema Integrado a Ampliar – composto pelos sistemas 

isolados da UNAM (exceto Ilha de Outeiro). 

• Zona de Gestão 3 - Ilha de Outeiro – a ser interligado ao sistema integrado que 

abastece a zona de gestão 2 
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• Zona de Gestão 4 - Ilha de Mosqueiro. 

 

 Alternativa de Engenharia – Zona de Gestão 1 

 

A concepção proposta de distribuição de água para a zona de gestão 1 será a mesma 

atualmente utilizada, com a utilização de três estações de tratamento e distribuição 

pelos setores existentes da UNISUL, UNNORTE e CDP. Para o setor CDP, haverá 

necessidade de uma nova adutora de água tratada, a qual interligará o sistema 

integrado de distribuição ao setor CDP. 

 

O motivo de interligação do sistema CDP ao sistema integrado se dá pelo fato de 

haver constante intermitência de abastecimento, visto a baixa capacidade de 

produção dos poços frente às demandas de água do setor. 

 

A adutora proposta para este setor tem seu início na saída da ETA 5º Setor, seguindo 

pela Travessa Alferes Costa e pela Passagem Cabedelo até o 10º Setor (CDP). A 

extensão estimada da nova adutora é de 4,2 km em ferro fundido com diâmetro 

nominal de 500 mm.  Na Figura 397 está apresentado o mapeamento do trajeto 

proposto para esta adutora. 
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Figura 397: Adutora de Interligação do 10 º Setor (CDP) à ETA 5º Setor. 

 
  Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 



 

552 

 

Deverá também ser implantada uma nova estação elevatória de água tratada junto à 

ETA 5º Setor, cuja função exclusiva será o recalque para o reservatório apoiado do 

CDP. 

 

 Alternativa de Engenharia – Zona de Gestão 2 

 

A principal mudança a ser proposta na concepção do sistema de distribuição de água 

de Belém é a interligação dos setores de abastecimento da UNAM ao sistema 

integrado de distribuição. Para tanto, haverá necessidade de implantação da adutora 

de água tratada da Avenida Augusto Montenegro, a qual interligará a ETA Bolonha a 

todos os setores de abastecimento da zona de gestão 2 (atualmente abastecidos por 

poços geridos pela UNAM). A extensão estimada da nova adutora é de 16,2 km em 

ferro fundido com diâmetro nominal inicial de 1.500 mm, com redução para 1.000 e 

com chegada no Setor Souza Franco em 500 mm.  Na Figura 398 está apresentado 

o mapeamento do trajeto proposto para esta adutora.  
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Figura 398: Adutora de Interligação dos Setores da UNAM à ETA Bolonha. 

 
  Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Deverá também ser implantada uma nova estação elevatória de água tratada junto à 

ETA Bolonha, cuja função exclusiva será o recalque para o atendimento das zonas de 

gestão 2 e 3. 

 

Para o atendimento desta área existe ainda a possibilidade de ampliação da captação 

por meio dos poços profundos. No entanto, esta alternativa tem como aspecto 

negativo a segurança hídrica para o atendimento das demandas, visto que conforme 

apresentado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, há uma forte 

pressão antrópica nos aquíferos desta área, o que coloca em risco a qualidade da 

água no longo prazo. Além disso, foi possível identificar uma constante redução na 

capacidade de captação dos poços, sendo algumas unidades inclusive lacradas ao 

longo dos últimos anos, o que reforça a necessidade de adoção de uma alternativa 

que garanta o atendimento das demandas ao longo de todo o período de 

planejamento. 

 

 Alternativa de Engenharia – Zona de Gestão 3 

 

Por fim, tem-se ainda uma bifurcação da adutora Augusto Montenegro para o 

atendimento à Ilha de Outeiro, zona de gestão 3, cuja interligação tem como destino 

o Setor São João de Outeiro. A extensão estimada da nova adutora é de 10,8 km em 

ferro fundido com diâmetro nominal inicial de 500 mm.  Na Figura 399 está 

apresentado o mapeamento do trajeto proposto para esta adutora. 
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Figura 399: Adutora de Interligação da Ilha de Outeiro ao Sistema Integrado. 

 
  Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Para o atendimento desta área existe ainda a possibilidade de ampliação da captação 

por meio dos poços profundos. No entanto, esta alternativa tem como aspecto 

negativo a segurança hídrica para o atendimento das demandas, visto que conforme 

apresentado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, há uma forte 

pressão antrópica nos aquíferos desta área, o que coloca em risco a qualidade da 

água no longo prazo.  

 

Outra possibilidade para suprir as demandas desta região, seria a utilização do 

Manancial Rio Maguari, o qual segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) possui 

uma vazão de referência de 2.077,40 L/s.  

 

Este possível manancial encontra-se inserido numa das bacias que mais sofre 

pressão urbana. Segundo o diagnóstico de drenagem urbana apresentado, cerca de 

22% do seu território é composto de áreas florestais, 20,4% de superfícies gramadas 

e o restante de áreas impermeabilizadas. De acordo com um estudo realizado por 

Rodrigues (2017), o total de DBO lançado neste rio é de 148,43 mg/l por hora. Isto 

pois, na proximidade da bacia do Outeiro, existe um polo considerado industrial, 

apresentando vários empreendimentos do gênero alimentício, de curtume, bebidas 

etc. O estudo considerou apenas aqueles empreendimentos regularizados junto ao 

órgão ambiental. 

 

Outro problema causado pela forte pressão da ocupação urbana na bacia são os 

lançamentos irregulares de esgoto doméstico na drenagem urbana, os quais, segundo 

o diagnóstico de drenagem urbana, resultaram na eutrofização nos canais de 

macrodrenagem dos bairros Tenoné, Marco, Pedreira e Cremação. A própria SESAN 

dá três anuências para o lançamento do esgoto tratado no sistema de drenagem na 

Bacia do Maguari. 

 

Estes problemas de uso e ocupação na bacia podem vir a serem superados com os 

devidos investimentos nos sistemas de esgotamento sanitário e drenagem urbana, os 

quais devem ser somados a uma adequada fiscalização de ligações irregulares e do 

uso e ocupação do solo. 
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Além dos problemas acima citados, outro aspecto negativo na implantação de uma 

nova captação no Rio Maguari são os investimentos necessários para a implantação 

de infraestrutura de captação, adução de água bruta, estação de tratamento de água, 

reservatório, estação elevatória de água tratada e adutora de água tratada.  

 

Importante salientar também que investimentos numa nova estrutura, resultam em 

despesas operacionais ao longo do tempo, em especial com recursos humanos e 

manutenção. Estes investimentos e consequentes despesas operacionais podem 

resultar numa necessidade de tarifas mais elevadas. 

 

 Alternativa de Engenharia – Zona de Gestão 4 

 

Conforme determinado no item referente à alternativa técnica de manancial, propõe-

se que a Ilha de Mosqueiro mantenha seu abastecimento por meio de poços 

profundos, motivo pelo qual, não é verificada uma necessidade de mudança na 

concepção proposta. Ainda assim, serão apresentados no item III as demandas de 

melhorias visando atingir os objetivos de universalização e melhorias operacionais na 

prestação do serviço de abastecimento de água. 

 

 Alternativa de Engenharia – Ilha de Cotijuba 

 

Assim como no caso da ilha de Mosqueiro, para o atendimento da ilha de Cotijuba 

será mantida a captação em manancial subterrâneo. Para as melhorias no sistema, já 

existe inclusive um projeto para perfuração de novo poço e ampliação da capacidade 

de reservação, de modo a garantir um adequado abastecimento na ilha, mantendo 

assim, a concepção atual do sistema de distribuição. 

 

 Alternativa de Engenharia – Demais Ilhas de Belém 

 

Diferentemente da Ilha de Cotijuba, em que existe um adensamento urbanizado em 

parte da ilha, as demais ilhas de Belém possuem ocupação ribeirinha e dispersa, sem 

áreas urbanizadas, impossibilitando a viabilidade de implantação de um sistema 

público de distribuição de água. 
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Nestas localidades, o abastecimento da população já ocorre individualmente com a 

captação por meio de poços ou diretamente no manancial superficial, sendo realizado 

em alguns pontos, como nos restaurantes da ilha de Combu, o abastecimento com 

barco pipa.  

 

Estima-se que o consumo para usos nobres, como cozinhar e consumo próprio, seja 

de aproximadamente 30% das demandas de água da população, sendo necessária a 

implantação de um programa de captação ou distribuição de água visando ao menos 

o atendimento destas demandas. 

 

 

Propõe-se neste caso três modelos de melhorias para o abastecimento destas 

localidades: 

 

• A expansão do serviço de distribuição de água potável para usos nobres com 

barco pipa, de modo a garantir o consumo de água potável por parte da 

população destas ilhas. 

• Elaboração e execução de projetos por parte da SESAN para a implantação de 

sistemas de captação de água da pluvial. 

• Implantação de um programa de distribuição de pastilhas de cloro, bem como 

treinamento por parte da SESAN junto aos moradores de modo a conscientizar 

sobre a importância de realizar o processo de desinfecção da água para 

consumo. 
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9. PREVISÃO DE EVENTOS DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA  

 

Neste item II estão apresentados, conforme definido no TR, os eventos de emergência 

e contingência mais significativos para cada um dos 4 componentes do saneamento, 

ficando para o item III, o detalhamento das ações mitigadoras destas ocorrências, a 

serem concebidos face a necessidade de assegurar a continuidade dos processos 

produtivos do saneamento básico, bem como acelerar a retomada e a normalidade 

destes serviços em caso de sinistros de qualquer natureza. 

 

O planejamento das ações de emergência e contingência terá duas fases distintas, 

sendo a primeira norteada por este PMSB, que compreende a identificação dos 

principais eventos e a proposição de ações frente à estas ocorrências, bem como de 

ações mitigadoras (contingências) e a segunda fase correspondente à 

responsabilidade do operador, de cada um dos serviços de saneamento, na 

elaboração do respectivo Plano de Emergência e Contingência - PEC, com definição 

de critérios, ações e responsabilidades. 

 

Recomenda-se que na elaboração do PEC, o operador de cada serviço de 

saneamento deva seguir as seguintes orientações: 

 

• Listar todos os processos funcionais e operacionais da organização;  

• Identificar os impactos previstos nos referidos processos, e para cada um deles 

avaliar o que a sua falha representa para a organização, levando em 

consideração também as interdependências entre os processos. Como resultado 

deste trabalho será possível identificar todas as questões críticas;  

• Identificar riscos e definir cenários possíveis de falha para cada um dos 

processos críticos, levando em conta a probabilidade de ocorrência de cada 

falha, provável duração dos efeitos, consequências resultantes, custos inerentes 

e os limites máximos aceitáveis de permanência da falha sem a ativação da 

respectiva medida de contingência e/ou emergência;  

• Procurar medidas para cada falha, ou seja, listar as medidas a serem postas em 

prática caso a falha aconteça;  
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• Propor ações necessárias para operacionalização das medidas, cuja 

implantação dependa da aquisição de recursos físicos e/ou humanos;  

• Definir forma de monitoramento após a falha;  

• Definir critérios de ativação do plano, como tempo máximo aceitável de 

permanência da falha; e 

• Identificar o responsável pela ativação do plano.  

 

 

 CONCEITUAÇÃO  

 

Basicamente, emergência trata de situação crítica, acontecimento perigoso ou fortuito, 

incidente, caso de urgência, situação mórbida inesperada e que requer tratamento 

imediato.  

 

A contingência é qualquer evento que afeta a disponibilidade total ou parcial de um ou 

mais recursos associados a um sistema, provocando, em consequência, a 

descontinuidade de serviços considerados essenciais. 

 

Para fins deste PMSB adotou-se os seguintes entendimentos: 

 

• Origem da causa é o fato gerador do problema;  

• Evento é a consequência gerada em um ou mais componentes do saneamento 

básico; 

• Perigo deve ser entendido como qualquer condição real ou potencial que pode 

resultar em lesão, doença ou morte, assim como danos ou perdas de 

determinado sistema, equipamento ou propriedade, ou até danos ao meio 

ambiente;  

• Severidade avalia o quão perigoso é o evento identificado; 

• Probabilidade de um evento ocorrer está intimamente ligada com a frequência 

que os eventos identificados possam acontecer. Diversos fatores impactam na 

definição da probabilidade de ocorrência de um certo evento, estando ela 

dependente das respectivas origens deste evento;  



 

561 

 

• Dimensão do evento indica o quanto abrangente podem ser as consequências 

que ele acarretará ao sistema, aos indivíduos impactados ou ao meio ambiente. 

 

 

 CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS - 

EVENTOS DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

 

Para identificação das origens e dos eventos registrados para cada componente do 

saneamento básico de Belém, foram utilizados os materiais levantados, avaliados e 

apresentados na etapa de Diagnóstico do PMSB. 

 

No caso de cada evento ou situação de emergência identificado, faz-se necessário 

considerar quatro pontos básicos, com conteúdo específico para cada eixo do 

saneamento básico, quais sejam: 

 

• Identificar as origens causadoras das situações de emergência; 

• Listar os possíveis eventos de emergência gerados;  

• Correlacionar as origens das situações de emergência com os respectivos 

eventos de emergência;  

• Identificar o potencial de risco de cada evento. 

 

Na realidade, existe ainda um quinto ponto, que será relacionar as ocorrências das 

situações de emergência apontadas neste relatório às proposições de ações 

específicas, objeto do item III.   

 

Teremos então a seguinte sequência de itens por Relatório: 
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Quadro 149: Itemização dos Relatórios 

ITEM RELATÓRIO 

Origens das principais situações de emergência; 

Eventos de emergência; 

Correlação das origens das situações emergenciais com os eventos de 

emergência; 

Potencial de risco; 

 

4 

Embasamento Legal; 

Plano de Ações frente aos eventos de emergência; e   

Plano de Ações de contingência para fazer frente a cada situação. 

5 

  Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Para cada sistema, estará sendo apresentando uma relação de origens das principais 

situações, os eventos de emergência gerados, a correlação das origens das situações 

emergências com os eventos, uma escala de pontuação do potencial de risco e 

finalmente a aplicação conjunta destes fatores, na forma de uma matriz relacionando: 

evento, origem e graduação do risco de cada evento. 

 

 

 ORIGEM E SEVERIDADE DOS EVENTOS DE EMERGÊNCIA E 

CONTINGÊNCIA 

 

O sistema de abastecimento de água tem como ponto inicial a captação em manancial 

subterrâneo ou superficial, seguindo para a estação de tratamento de água por meio 

de adutora de água bruta, sendo então bombeada para as adutoras e rede de 

distribuição, até as ligações prediais para suprir as demandas da população.  

 

As possíveis origens para as falhas no funcionamento do sistema de abastecimento 

de água nas unidades de captação, tratamento ou distribuição, são as mencionadas 

no Quadro 150.  
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Quadro 150: Origem dos Eventos de Emergência e Contingência 

Origem dos Eventos de Emergência e Contingência 

1 Inundações 

2 Estiagem 

3 Qualidade da água bruta 

4 Falta de energia elétrica nas unidades que dependem desta infraestrutura  

5 Ações de vandalismo nas unidades  

6 Falta de manutenção preventiva dos equipamentos instalados nas unidades 

7 Rede de distribuição antiga/sem manutenção  

8 Problema operacional nas unidades 

9 Desconhecimento do cadastro técnico 

10 Acidente Ambiental  

  Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Tendo em vista as possíveis origens, tem-se os seguintes eventos de emergência e 

contingência identificados para o sistema de esgotamento sanitário de Belém, 

apresentados no Quadro 151.  

 

Quadro 151: Evento de Emergência e Contingência 

Evento de Emergência e Contingência  

1 Paralização da captação do manancial superficial 

2 Paralização da captação do manancial subterrâneo 

3 Paralização da ETA  

4 Paralização das Elevatórias  

5 Rompimento de adutora  

6 Problema na estrutura física dos reservatórios 

7 
Qualidade da água distribuída em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 05/17 do 

Ministério da Saúde. 

  Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

A fim de correlacionar cada um dos sete eventos de emergência e contingência 

identificados, com suas possíveis origens, apresenta-se os esquemas na Figura 400.   
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Figura 400: Eventos de Emergência e Contingência e suas Origens 

 
  Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Para que fosse possível determinar o grau de risco para cada um dos eventos de 

emergência e contingência identificados para o sistema de abastecimento de água, 

elaborou-se uma metodologia de cálculo, onde adotou-se três premissas básicas a 

serem consideradas na avaliação do risco: SEVERIDADE, PROBABILIDADE E 

DIMENSÃO. 

 

Para reforçar o entendimento destas premissas, expõe-se novamente suas 

conceituações.  

 

A severidade avalia o quão perigoso é o evento identificado. Um perigo pode ser 

definido como qualquer condição real ou potencial que pode resultar em lesão, doença 

ou morte, assim como danos ou perdas de determinado sistema, equipamento ou 

propriedade, ou até danos ao meio ambiente.  

 

A probabilidade de um evento ocorrer está intimamente ligada com a frequência que 

os eventos identificados possam acontecer. Diversos fatores impactam na definição 

da probabilidade de ocorrência de um certo evento, estando ela dependente das 

respectivas origens deste evento.   

 

Por fim, a dimensão do evento indicará o quanto abrangente pode ser as 

consequências que ele acarretará ao sistema, aos indivíduos impactados ou ao meio 

ambiente.  

 

Considerando-se estas três variáveis, atribui-se uma nota para graduar cada uma 

destas variáveis, conforme apresentado no Quadro 152.  

 

Quadro 152: Pontuações Aplicadas às Variáveis de Risco. 

SEVERIDADE 

Pequena  1 

PROBABILIDADE  

Baixa 1 

DIMENSÃO  

Pequena  

 

1 

Moderada 3 Média  3 Moderada 

 

3 

Grande 5 Alta 5 Grande 

 

5 

  Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Para obtenção do conceito final de risco para cada um dos eventos de emergência e 

contingência identificados, propõe-se a utilização da graduação apresentada no 

Quadro 153.  

 

Quadro 153: Graduação de Risco Proposta 

CONCEITO PONTOS 

BAIXO 1 A 24 

MODERADO 25 A 74 

ALTO 75 A 100 

MUITO ALTO 100 A 125 

  Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Como resultado do cálculo do risco de cada um dos eventos de emergência e 

contingência do sistema de abastecimento de água de Belém, onde multiplicou-se a 

pontuação para cada uma das variáveis, considerando-se as premissas e critérios 

apresentados anteriormente, tem-se o seguinte Quadro 154.  

 

Quadro 154: Resultado da Correlação. 

Evento de Emergência Severidade Probabilidade Dimensão Conceito 

Paralização da Captação no Manancial Superficial 5 2 5 50 

Paralização de Captação no Manancial Subterrâneo 4 4 3 48 

Paralização da ETA 5 2 5 50 

Paralização das Elevatórias 5 3 5 75 

Rompimento de Adutora de Água Tratada 5 3 5 75 

Problema na Estrutura Física dos Reservatórios 4 3 3 36 

Qualidade da Água Distribuída Fora do Padrão 5 5 5 125 

  Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Por fim, apresenta-se a matriz de risco dos eventos de emergência e contingência do 

sistema abastecimento de água de Belém na Figura 401. 

 

Nesta matriz está correlacionado cada um dos eventos identificados (apresentados 

nas linhas da matriz) com suas respectivas origens (apresentadas nas colunas da 

matriz).   

 

Como pode ser observado, quando há a correlação entre evento e origem, a matriz 

identifica qual a origem para o evento em análise, e ao passo em que é assinalada 
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esta relação entre origem e evento, é também classificado o grau de risco do evento, 

conforme calculado anteriormente – risco baixo, risco moderado e risco alto, desta 

maneira é possível compreender tanto a causa do evento de emergência e 

contingência, quanto o seu grau de risco frente à operação do sistema, conforme a 

cor do indicador assinalado.  

 

Reitera-se que o grau do risco foi estabelecido apenas para o evento de emergência 

e contingência, uma vez que não há variação no cálculo do risco de acordo com suas 

origens. 
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Figura 401: Matriz de Risco dos Eventos de Emergência e Contingência do SAA de Belém 

 

  Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 



 

569 

 

10. ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS 

 

O intuito do presente capítulo é realizar uma avaliação objetiva das 

possibilidades de que dispõe o município para a prestação dos serviços de 

saneamento básico, ou seja, para os sistemas de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem 

de águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes 

urbanas. 

 

As alternativas apresentadas estão alicerçadas no artigo 175, caput, da 

Constituição Federal, de onde se extrai: 

 

“Art. 175: Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 

sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, 

a prestação de serviços públicos”. 

 

 

 POSSIBILIDADES INSTITUCIONAIS 

 

Os Quadros 155 e 156 sintetizam as possibilidades institucionais para 

organização da prestação de serviços públicos de acordo com o ordenamento 

legal vigente. 
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Quadro 155: Possibilidades Institucionais de Prestação dos serviços. 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - Ampla, 2020. 

ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA

(1) Órgãos da Administração Direta (2) Autarquia (3) Fundação Pública de Direito Público (4) Empresa Pública (5) Sociedade de Economia Mista

Conceito/Definição
Órgãos e repartições da Adm. Pública 

Regime estatal desconcentrado
Órgão autônomo criado por lei Órgão autônomo criado por lei

Sociedade mercantil-industrial p/ 

cumprir função pública relevante

Sociedade mercantil-industrial p/ 

cumprir função pública relevante

Personalidade Jurídica
A mesma da Administração que acolhe o 

órgão
Própria Própria Própria Própria

Regime Jurídico Direito público Direito Público Direito Público Direito Privado Direito Privado

Composição 

societária/Designação 

da Diretoria

Não tem - nomeação do Executivo
Não tem - nomeação do 

Executivo
Não tem - nomeação do Executivo

Sócios exclusivamente 

estatais/Nomeação Executivo + 

Conselho

Sociedade anônima/Nomeação 

Executivo + Conselho

Fins
Organização, exploração, concessão do 

serviço

Organização, exploração, 

concessão do serviço

Organização, exploração, concessão do 

serviço
Exploração do serviço Exploração do serviço

Criação/Extinção
Lei de organização da Administração 

Pública
Lei específica Lei específica Autorizada por lei específica Autorizada por lei específica

Patrimônio Mantido na Administração Direta Próprio, inalienável
Próprio, inalienável - afetado à finalidade 

específica

Próprio, alienável, com proteção 

especial em razão da prest. De serv. 

Púb.

Próprio, alienável, c/proteç. Especial 

em razão da prest. De serv. Púb.

Regime Trabalhista Estatutário
Estatutário ou CLT Concurso 

Obrigatório
Estatutário ou CLT concurso obrigatório CLT concurso obrigatório CLT concurso obrigatório

Prerrogativas
Titularidade do serviço em nome da 

Administração

Titularidade do serviço 

transferida pela Administração

Titularidade do serviço transferida pela 

Administração

Titularidade não transferida. Prerrog. 

Estabelecidas no ato de criação

Titularidade não transferida. Prerrog. 

Estabelecidas no ato de criação

Controles Os da Administração Pública
Tutela e controle ordinário da 

Administração Pública

Tutela e controle ordinário da Administração 

Pública

Adm - órgão adm. A que se vincula 

Financeiro - idem, Tribunal de 

Contas

Adm - órgão adm. A que se vincula

Responsabilidade 

sobre o serviço

Confundem-se com as da Administração 

Pública
Transferida da Administração Transferida da Administração

Direta sobre a prestação - 

Transferida do Poder Concedente

Direta sobre a prestação - 

Transferida do Poder Concedente

Receita Exclusivamente orçamentária Orçamentária e operacional Orçamentária e operacional
Repasses da Administração + 

receita operacional

Repasses da Administração + 

receita operacional

Capital Estatal Estatal Estatal Estatal Capital estatal e privado

PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS DE DIREITO PRIVADO
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Quadro 156: Possibilidades Institucionais de Prestação dos serviços (Continuação). 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - Ampla, 2020. 

(6) Fundação Pública de Direito Privado (7) Empresa Privada (8) Fundação Privada (9) Sociedade civil sem fins lucrativos

Conceito/Definição
Entidade sem fins lucrativos destinada a 

cumprir serviço de interesse público

Sociedade mercantil-industrial de 

prestação de serviço

Entidade sem fins lucrativos destinada a 

cumprir serviço de interesse público

Entidade sem fins lucrativos destinada a 

cumprir serviço de interesse público

Personalidade Jurídica Própria Própria Própria Própria

Regime Jurídico Direito privado Direito Privado Direito Privado Direito Privado

Composição 

societária/Designação 

da Diretoria

Não tem - nomeção do Executivo + 

Conselho

Sociedade anônima ou 

limitada/assembleia de acionistas

Não tem composição societária/diretoria 

eleita pelo Conselho Curador

Pessoas físicas e jurídicas que 

criam/conforme estatutos

Fins Prestação do serviço em auferir lucro Exploração do serviço
Serviço ou atividades auxiliares sem 

auferir lucro

Serviço ou atividades auxiliares em caráter 

complementar ou supletivo

Criação/Extinção Autorizada por lei específica Ato constitutivo civil ou comercial Ato constitutivo civil Ato constitutivo civil

Patrimônio
Próprio, alienável, c/ proteção especial em 

razão da prestação de serviço público

Próprio, alienável, c/ proteção especial 

em razão da prestação de serviço 

público

Próprio, alienável, c/ proteção especial 

em razão da prestação de serviço 

público

Próprio, alienável, c/ proteção especial em 

razão da prestação de serviço público

Regime Trabalhista CLT concurso obrigatório CLT CLT CLT

Prerrogativas
Titularidade não transferida. Prerrogativas 

estabelecidas no ato de criação

Titularidade não transferida - 

Prerrogativas inerentes ao serviço

Titularidade não transferida. 

Prerrogativas inerentes ao serviço

Titularidade não transferida. Prerrogativas 

inerentes ao serviço

Controles

Interno, do Conselho Curador - Externo, 

do Ministério Público - S/serviço, do Poder 

Conc.

S/ serviço e Comercial do Poder 

Concedente. Outros - fiscal., dir. 

econômico

Interno, do Conselho Curador - Externo, 

da Curadoria das Fundações - S/ serv., 

do Poder Concedente

Sobre o serviço - do Poder Concedente

Responsabilidade sobre 

o serviço

Direta sobre a pretação - Transferida do 

Poder Concedente

Direto sobre a prestação - transferida 

do Poder Concedente

Direta sobre a prestação - transferida do 

Poder Concedente
Do Poder Concedente - não se transfere

Receita
Repasses da Administarção + receita 

operacional
Receita operacional Receita operacional e doações Receita operacional e doações

Capital Estatal Capital privado

PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS

ENT. GOV. DIREITO PRIVADO ENTIDADES PRIVADAS





 

571 

  

Conforme verificado nos Quadros 155 e 156, existem as seguintes possibilidades 

institucionais para a prestação dos serviços desses sistemas de saneamento básico: 

 

• Prestação pelo Poder Público Municipal por meio de: Departamento, Autarquia 

ou Empresa Municipal de Serviços de Saneamento Básico;  

• Prestação do serviço por meio de Administração Descentralizada, ou seja, por 

meio de consórcio entre municípios; 

• Outorga dos serviços de saneamento básico a Sociedade de Economia Mista 

controlada pelo Poder Público Estadual por meio de contrato de programa; 

• Concessão dos serviços de saneamento a Sociedade de Propósito Específico 

(SPE) controlada pelo Poder Público ou Privado; 

• Concessão Parcial ou Participação Público/Privado de Serviços. 

 

 

 SÍNTESE PARA A GESTÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Tomando-se a Lei n° 11.445/2007 como um marco regulatório do setor de 

saneamento no País, tem-se que as atividades de saneamento compõe-se 

basicamente de 5 etapas relacionadas a sua gestão: 

 

• Planejamento; 

• Prestação do Serviço; 

• Regulação; 

• Fiscalização 

• Promoção da participação e controle social.  

 

Destas as únicas indelegáveis são o planejamento e o controle social, objeto, por 

exemplo, do presente Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB. O resumo é 

mostrado no Quadro 157. 
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Quadro 157: Titularidade Municipal da Gestão do Saneamento Básico. 

Atividade de Gestão Titularidade 

Planejamento 
Indelegável, passível de execução por 

titulares consorciados. 

Regulação Delegável a consórcio ou a órgão ou ente 

público; é interessante manter o mesmo ente 

para execução de fiscalização e regulação. Fiscalização 

Prestação do Serviço 
Direta ou delegada a ente privado ou órgão 

ou ente público. 

Controle Social Indelegável. 

Fonte: Adaptado de Ministério das Cidades, 2009. 

 

 

 PROSPECTIVA DE GESTÃO DO SAA E SES 

 

Com relação à prestação dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário, conforme já apresentado no diagnóstico dos sistemas, o município de 

Belém terceiriza a operação, manutenção e gestão comercial destes serviços, através 

de um contrato de programa com a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA.  

 

O presente contrato estabelece o prazo de 30 (trinta) anos, contados da data da 

assinatura, ocorrida em 4 de novembro de 2015, podendo ser prorrogado por igual 

período, mediante termo de aditamento, desde que até um ano antes do termo final 

da vigência contratual as partes manifestem expressamente seu interesse em dar 

continuidade à prestação de serviços. 

 

Sendo assim, durante todo o horizonte de planejamento deste PMSB, o contrato de 

programa com a COSANPA estará vigente, se considerado o prazo contratual inicial.  

 

No caso do contrato de programa vigente não ter sequência, independente do motivo 

que seja, todas as demais opções de prestação de serviços apresentada no item de 

possibilidades institucionais passam a ser viáveis, com diversos arranjos 

operacionais, inclusive parciais por etapa do processo, por exemplo: só produção, só 

distribuição de água, locação de ativos, etc. 
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 MECANISMOS DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

 

A seguir apresentam-se inferências sobre as questões de regulação, fiscalização e 

para a participação e controle social no âmbito da gestão do saneamento básico para 

o município. Vale salientar que estas inferências se referem aos quatro sistemas de 

saneamento básico previstos pela Lei n° 11.445/2007 e no presente Planejamento, 

por isso são apresentados neste item integralmente. 

   

 Regulação dos Serviços de Saneamento Básico 

 

A regulação dos serviços de saneamento básico é definida pelo Decreto Federal n° 

7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta Lei Federal n° 11.445, de 05 de 

janeiro de 2007.  

 

O significado da atividade de regulação e a descrição dos entes chaves que interveem 

de forma direta nesta atividade é previsto no Título I: Das Disposições Preliminares, 

Capítulo I: Do Objeto e Art. 2º do Decreto Federal No 7.217 de 21 de Junho de 2010 

que regulamentou a Lei Federal No 11.445 de 05 de Janeiro de 2007 (chamada a Lei 

do Saneamento), quais sejam: 

 

“Inciso II – regulação: todo e qualquer ato que discipline ou organize 
determinado serviço público, incluindo suas características, padrões de 
qualidade, impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos 
responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de 
tarifas e outros preços públicos, para atingir os objetivos do Art. 27 deste 
decreto”. 
“Inciso IV – entidade de regulação: entidade reguladora ou regulador: agência 
reguladora, consórcio público de regulação, autoridade regulatória, ente 
regulador, ou qualquer outro órgão ou entidade de direito público que possua 
competências próprias de natureza regulatória, independência decisória e 
não acumule funções de prestador dos serviços regulados”. 
“Inciso VII – titular: o ente da Federação que possua por competência a 
prestação de serviço público de saneamento básico”, no caso o Prefeitura 
Municipal de Belém; e 
“Inciso VIII – prestador de serviço público: o órgão ou entidade, inclusive 
empresa”. 

 

A regulação pode ser compreendida como a intervenção em atividades e serviços de 

interesse público por meio do estabelecimento de parâmetros, regras e de políticas 

tarifárias.  
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Segundo Decreto n° 7.217/2010 a regulação é definida como todo e qualquer ato que 

discipline ou organize determinado serviço público, incluindo suas características, 

padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e 

dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e 

outros preços públicos, para garantir os objetivos do Art. 27.  

 

Os principais objetivos são (Art. 27, Decreto n° 7.217/2010): 

 

I - Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 
para a satisfação dos usuários; 
II - Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 
competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 
concorrência; e 
IV - Definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio 
econômico financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária e de outros 
preços públicos, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia 
dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 
produtividade. 
 
Parágrafo único. Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços 
de saneamento básico a interpretação e a fixação de critérios para execução 
dos contratos e dos serviços e para correta administração de subsídios. 

 

As atividades de regulação devem atender a princípios, os quais foram definidos no 

Decreto 7.217/2010, os quais são:  

 

Art. 28: O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes 
princípios:  
I Independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária 
e financeira da entidade de regulação; e 
II Transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 
 

O desenvolvimento da regulação municipal pode ser realizado de dois modos: 

 

• Execução Direta - O município cria um órgão independente para fazer a 

regulação dos serviços prestados em saneamento básico pelo próprio município. 

• Execução Delegada - O município fará convênio de cooperação com entidade 

ou órgão independente ou formará consórcio público para as atividades de regulação 

dos serviços prestados em saneamento pelo município. 

Cabe salientar que os serviços de saneamento básico englobam os quatro sistemas: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos 

sólidos e drenagem de águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 



 

575 

  

respectivas redes urbanas (não seria essa a ordem, de acordo com as mudanças 

previstas pela Lei 13.308/2016).  

 

Em Belém a Agência Reguladora local – AMAE foi transformada em Agência 

Reguladora Municipal de Belém – ARBEL, a qual é uma autarquia dotada de regime 

especial e personalidade jurídica própria, de direito público, vinculada à Secretaria 

Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP, integrante da 

Administração Indireta do Município de Belém.  

 

Conforme a Lei nº 9.576 de 22 de maio de 2020, fica estabelecido no Art. 4º:  

 

“Fica autorizada a Agência Reguladora Municipal de Belém – ARBEL a 

realizar a regulação de serviços públicos de saneamento básico de áreas de 

atuação de órgãos ou entidades federais, estaduais ou municipais, no âmbito 

geopolítico ou territorial do Município de Belém, que venham a ser delegados, 

em decorrência de legislação, contrato, parceria, concessão, permissão ou 

convênio.” 

 

Sendo assim, a ARBEL tem a competência de atuar na regulação e fiscalização da 

prestação dos serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, resíduos 

sólidos e drenagem urbana. 

 

Assim a regulação será executada sobre todos os serviços prestados pelos entes ou 

órgãos públicos e concessionárias etc. Inclusive, cabe informar que a própria 

administração é regulada quando ela executa os serviços de saneamento. Por essa 

finalidade, o órgão ou entidade de regulação deve ser independente e atua com 

isonomia e autonomia administrativa, financeira, etc.  

 

  Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico  

 

A fiscalização dos serviços de saneamento básico também é um dos objetivos da 

Política Federal de Saneamento Básico, instituída pela Lei n° 11.445/2007 e, assim 

como a regulação, deve ser executada pelo titular dos serviços, no caso o município 

de Belém.  
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A fiscalização pode ser compreendida como o desenvolvimento de atividades de 

averiguação das reais condições de operação dos sistemas de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem 

de águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas. 

 

Segundo o artigo 2º, inciso III, do Decreto n° 7.217/2010, a fiscalização pode ser 

compreendida como “as atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou 

avaliação no sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados 

pelo poder público e a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público”. 

 

A fiscalização deve ser desenvolvida dentro do órgão ou entidade da administração 

pública na forma direta, ou também podendo ser delegada, nos termos do artigo 31 

do Decreto 7.217/2010, da mesma maneira como exposto no caso das ações de 

regulação dos serviços.  

 

Em geral, as atividades de fiscalização são paralelamente realizadas às atividades de 

regulação, através da agência de regulação local ou regional, conveniada ao 

município. Mas cabe ao Poder Público Municipal estender suas atividades 

fiscalizatórias também aos serviços de saneamento locais, em especial quando são 

concedidos ou terceirizados, uma vez que a sua presença local facilita a observação 

de condições de inconformidade e até mesmo pela proximidade com a população que 

é de fato aquela que está recebendo os serviços. Portanto, a Prefeitura é o primeiro 

local onde as pessoas procurarão a resolutividade de problemas ligados a 

saneamento.  

 

Quando há a delegação dessas atividades, caberá então ao município repassar as 

informações, buscando que o órgão fiscalizador atue nas demandas observadas, ou 

na ausência dele, que o próprio município cobre soluções ou verifique como melhorar 

a condição de inconformidade. Cabe ainda a fiscalização quanto à cumprimento de 

prazos em contratos, convênios e concessões, prestação dos serviços com qualidade, 

eficiência e isonomia, entre outros padrões.  
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A entidade que executa a fiscalização deve receber e se manifestar conclusivamente 

sobre reclamações que não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores 

dos serviços, de acordo com o artigo 31, § 2º, do Decreto 7.217/2010.  

 

A ARBEL tem dentro de suas competências não apenas as ações de regulação dos 

serviços de saneamento, como também a incumbência de fiscalizar perante as 

normas vigentes para cada caso. A Administração Pública Municipal Direta também 

tem a competência de fiscalizar os prestadores de serviços por ela contratados, neste 

caso a SESAN dentro dos aspectos do sistema de manejo de resíduos sólidos.  

 

A fiscalização pode ser tida como uma atividade de conceito abrangente. Ao observar 

que os serviços de saneamento básico, tal qual o de manejo de resíduos sólidos, têm-

se que cabe a fiscalização aos órgãos de controladoria, os órgãos ambientais de 

controle e fiscalização, órgãos do sistema judiciário (tais como o ministério público) e 

outros que garantem o bom atendimento à população dentro dos preceitos e normas 

técnicas e/ou ambientais cabíveis.  

 

 Controle Social dos Serviços de Saneamento Básico 

 

Assim, como se abordou nos itens sobre regulação e fiscalização, o controle social é 

tido como um dos princípios da prestação dos serviços de saneamento básico, 

conforme estabelece o Decreto Federal n° 7.217/2010 e a própria Lei n° 11.445/2007, 

Art. 1°. transparência de ações também é outro princípio ligado ao controle social.  

 

O titular dos serviços de saneamento básico deve garantir o estabelecimento de 

mecanismos de participação e controle social (art. 23, inciso VI, do Decreto 

7.217/2010), tendo isso como uma diretriz dentro de uma Política de Saneamento 

Básico. 

 

O controle social é compreendido como o conjunto de mecanismos e procedimentos 

que garantam à sociedade informações, representações técnicas e participação nos 

processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados 
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aos serviços públicos de saneamento básico (art. 2º, inciso VI, do Decreto 

7.217/2010).  

 

Segundo o Decreto supracitado, o controle social dos serviços de saneamento pode 

ser instituído mediante adoção de mecanismos, conforme descrito no artigo 34, 

vejamos:  

 

I - Debates e audiências públicas;  
II – Consultas públicas; 
III – conferências das cidades ou; 
IV – Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação 
da política de saneamento básico bem como no seu planejamento e 
avaliação.  

 

No caso de órgãos colegiados conforme prevê o inciso IV, do artigo 34, do Decreto 

7.217/2010, é assegurada a participação de representantes, consoante o art. 34, §3°, 

in verbis: 

 

Art. 34: O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá 
ser instituído mediante adoção, entre outros, dos seguintes mecanismos:§ 3º: 
Nos órgãos colegiados mencionados no inciso IV do caput, é assegurada a 
participação de representantes: 
I – Dos titulares dos serviços; 
II – De órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento; 
III – dos prestadores de serviços públicos de saneamento; 
IV – Dos usuários de serviços de saneamento básico e; 
V – Entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 
consumidor relacionados ao setor de saneamento básico. 

 

O controle social, através de um órgão colegiado específico, é critério básico para o 

acesso a recursos federais destinados a saneamento básico, assim como a 

elaboração de Plano de Saneamento Básico – PMSB. 

 

Constatou-se que o município de Belém não possui um órgão colegiado específico 

para o tema do saneamento básico já instituído. No entanto, o Decreto permite que as 

funções e competências definidas para o órgão colegiado em saneamento básico 

possam ser executadas por outro órgão colegiado já existente. 

 

Portanto, o município deverá definir, no curto prazo, um órgão ou entidade que passe 

a valorizar e atuar nas atividades de controle social, compartilhadas às ações 

fiscalizatórias e de regulação para o saneamento básico.  
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Deste modo, no curto prazo, deve-se: criar o conselho municipal de saneamento que 

pode estar ligado ao conselho municipal de meio ambiente, este já existente, desde 

que bem definido em seu estatuto e lei de criação e, que os membros ou município 

tenham condições de se dedicar às ações e discussões sobre o tema.  

 

É importante salientar que para que haja efetivo controle social no âmbito, por 

exemplo, de um órgão colegiado ou conselho, que este tenha acesso irrestrito à 

documentos e informações produzidos pelos órgãos ou entidades de regulação, 

fiscalização, por exemplo. O órgão pode ainda solicitar estudos e levantamentos que 

tenham o objetivo de subsidiar a tomada de decisões.  

 

Assim, sugere-se que o município, no âmbito de agir sobre o controle social e 

transparência, criem um órgão colegiado dentro de uma Política Municipal de 

Saneamento Básico ou em lei específica, definindo suas atribuições e composição, 

no que concerne ao saneamento básico, assumido pelos sistemas de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana e 

drenagem urbana. 
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III - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

 

1. CONCEITUAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O PMSB 

 

Para conceituar a utilização da terminologia envolvendo os termos: programas, 

projetos e ações, citamos o entendimento a ser utilizado neste PMSB: 

 

Programas  

• Possuem escopo abrangente e, por isto, devem ser em número reduzido;  

• Delineamento geral de diversos projetos a serem executados, que traduz as 

estratégias para o alcance dos objetivos e das metas estabelecidos nos macros 

objetivos;  

• Obtenção de máxima convergência, perpassando todo o período do plano, 

tornando-o forte, reconhecido e perene.  

 

Projetos  

• Possuem escopo específico, têm custos e são restritos no tempo – possuem um 

começo e um fim; 

• Quando possuem o mesmo objetivo são agrupados em programas, 

possibilitando a obtenção de benefícios que não seriam alcançados se 

gerenciados isoladamente. 

 

Ações  

• Conjunto de atividades ou processos, que são os meios disponíveis ou atos de 

intervenção concretos, em um nível ainda mais focado de atuação necessário 

para a consecução do projeto;  

• Uma vez encerrado o projeto e atingido seu objetivo, as ações tornam-se 

atividades ou processos rotineiros de operação ou manutenção 

 

Na Figura 402 a seguir apresenta-se um esquema para ilustrar a estrutura hierárquica 

entre os programas, os projetos e as ações. 
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Figura 402: Esquema Ilustrativo desta Etapa 

 
Fonte: Adaptado de FUNASA, 2017. 

 

Similarmente ao PLANSAB, o modelo proposto neste trabalho seguirá o que 

estabelece a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental SNSA/2013, ou seja, um 

número reduzido de programas, três apenas, de forma a torná-los fortes, conhecidos 

e perenes.  

 

Nestes três programas associados aos macros objetivos, identificados a seguir, 

distribuem-se todos os projetos e respectivas ações para prestação de serviços e 

gestão dos serviços de saneamento. 

 

• Programa de Universalização dos Serviços – Macro Objetivo 1: 

Universalização dos Serviços  

Direcionado à visão estratégica da ampliação da cobertura do saneamento 

básico em termos quantitativos, englobando todos os projetos e respectivas 

ações voltados ao acesso de novos usuários;  

• Programa de Melhorias Operacionais e Qualidade dos Serviços - Macro 

Objetivo 2: Melhorias Operacionais e de Qualidade dos Serviços  

Direcionado à visão estratégica do saneamento básico em termos qualitativos, 

aglomerando todos os projetos e respectivas ações voltados para 

aperfeiçoamento da infraestrutura já existente no município;  

Programas

Macro objetivos

Projetos

Objetivos específicos

Ações

Nível tático operacional 
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• Programa Organizacional e Gerencial – Macro Objetivo 3: Melhorias 

Organizacionais e Gerenciais  

Direcionado à visão estratégica da gestão dos Serviços, recebendo todos os 

projetos e respectivas ações destinados à sua estruturação e ao seu 

aperfeiçoamento.  
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2. PROPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES  

 

 PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO  

 

 Captação de Água Bruta – Superficial e Subterrânea 

 

 Captação Superficial, Recalque e Adução de Água Bruta 

 

Conforme apresentado no item II do sistema de abastecimento de água, a área da 

Zona de Gestão 1, abrange todos os setores do sistema integrado abastecidos pelo 

sistema de captação de água bruta do Bolonha e o setor CDP. O sistema CDP é 

atualmente abastecido por poços profundos, o qual registra constante intermitência 

no abastecimento, causado pela insuficiência de captação de água bruta frente a 

demanda atual como foi diagnosticada no Produto 3. 

 

As Zonas de Gestão 2 e 3 são abastecidas exclusivamente por poços profundos, 

sendo encontrados diversos problemas operacionais e de intermitência e, conforme 

apresentado no diagnóstico, os aquíferos da área continental de Belém sofrem forte 

pressão antrópica, devido a ocupação desordenada, captação por poços particulares 

sem outorga e inexistência do tratamento dos esgotos sanitários, resultando em 

diversos poços lacrados ou com redução da capacidade operacional ao longo dos 

últimos anos. 

 

Pelos motivos apresentados, foi proposto no item II que a captação do sistema 

Bolonha atenda ao setor CDP e às Zonas de Gestão 2 e 3, mantendo-se os poços 

existentes, de modo a ter uma alternativa de abastecimento no caso de problemas 

operacionais na captação do sistema Bolonha, elevando a segurança hídrica para o 

abastecimento. 

 

A estrutura de captação existente no Rio Guamá tem capacidade para instalar até 8 

conjuntos moto bomba, sendo duas estruturas em paralelo com capacidade para 4 

CMB’s cada. Atualmente a estrutura opera com capacidade de até 7 m³/s, trabalhando 
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com apenas 5 conjuntos moto bomba e sem nenhum equipamento reserva, sendo 

dois instalados em 1987 e outros três em 2010. 

 

Propõe-se para esta unidade operacional as seguintes ações de modo a suprir as 

demandas do sistema de abastecimento de água ao longo de todo o período de 

planejamento: 

 

• No curto prazo a instalação de 4 conjuntos moto bomba, substituindo os 

equipamentos antigos em operação e ampliando a capacidade de captação da 

estrutura mais antiga. 

• No médio prazo a instalação de um conjunto moto bomba junto à estrutura mais 

nova, de modo a ampliar a capacidade de recalque. 

 

Os equipamentos a serem implantados devem ter características similares aos 

atualmente operantes na estrutura mais recente, ou seja, conjuntos moto bomba com 

capacidade de recalque de até 4.800 m³/h a uma altura manométrica de 23 mca. 

 

Com os oito equipamentos em operação, a concessionaria poderá trabalhar com três 

operantes mais um reserva em cada estrutura de captação, somando 6 operantes e 2 

reservas, resultando numa capacidade de captação máxima de 28.800 m³/h, (8 m³/s 

ou 691.200 m³/dia). 

 

Importante também salientar que os Lagoas Água Preta e Bolonha, pertencentes ao 

sistema de captação, são interligados por um canal aberto trapeozidal, construído 

para aumentar a capacidade total de reservação do sistema, o qual tem capacidade 

de transportar até 13 m³/s, não havendo necessidade de ampliação da estrutura de 

captação. 

 

A mesma proposição deve ser realizada no recalque intermediário realizado no Lago 

Bolonha, visando a universalização do abastecimento, cita-se: 
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• No curto prazo a instalação de 4 conjuntos moto bomba, substituindo os 

equipamentos em operação e ampliando a capacidade de captação da estrutura 

mais antiga. 

• No médio prazo a instalação de um conjunto moto bomba junto à estrutura mais 

recente, de modo a ampliar a capacidade de recalque. 

 

Os equipamentos devem ter as mesmas características dos propostos para melhorias 

na captação do Rio Guamá. 

 

Além da captação intermediária diretamente no Lago Bolonha, há também a captação 

no canal do Yuna, o qual realiza o recalque para a ETA São Brás e a ETA 5º Setor, 

sendo 2 linhas de 3 conjuntos moto bomba, ambas com 2 operando e um reserva.  

 

Para esta unidade operacional, propõe-se a substituição dos dois equipamentos mais 

antigos que abastecem a ETA 5º Setor por outros mais novos e com melhor eficiência 

energética, além da instalação de um equipamento reserva. Os três conjuntos moto 

bomba devem ter as mesmas características dos atuais, ou seja, motores com 

potência de 500 cv, com capacidade de recalque de até 1.260 m³/h (350 L/s) a uma 

altura manométrica de 24 mca. Não se identificou necessidade de ampliações ou 

substituições nos equipamentos de recalque para a ETA São Brás. 

 

Considerando as estruturas de recalque intermediário do Lago Bolonha e do Canal do 

Yuna, a soma da capacidade de recalque dos CMBs operantes será de 36.360 m³/h 

(872.640 m³/dia ou 10,1 m³/s), ou seja, ao final do Ano 4 as demandas de água para 

os setores 1, 2 3 consumirão cerca de 55% da capacidade de captação do sistema 

Bolonha após a realização das melhorias propostas; e ao final do período de 

planejamento, o consumo está estimado em apenas 43% da capacidade operacional 

do sistema de captação, permitindo ainda com folga o abastecimento dos municípios 

de Ananindeua e Marituba, conforme demonstrado no Quadro 158 com a relação 

entre a capacidade máxima de captação projetada e as vazões máximas diárias para 

as Zonas de Gestão 1, 2 e 3. 
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Quadro 158: Relação Entre a Demanda e a Capacidade de Produção do Sistema Bolonha. 

Ano 
População 
Atendida 

(hab.) 

Vazão 
Máxima 
Diária 

(m³/dia) 

Capacidade 
de 

Captação 
(m³/dia) 

Capacidade 
Comprometida 

(%) 
 

1 817.213 676.136 

872.640 

77%  

2 842.171 580.000 66%  

3 866.784 516.218 59%  

4 907.001 477.492 55%  

5 1.035.707 490.037 56%  

6 1.218.612 524.940 60%  

7 1.262.738 500.397 57%  

8 1.306.735 480.434 55%  

9 1.350.534 463.948 53%  

10 1.395.166 450.512 52%  

11 1.409.086 429.891 49%  

12 1.408.147 407.692 47%  

13 1.406.659 399.924 46%  

14 1.404.672 392.470 45%  

15 1.403.017 385.525 44%  

16 1.400.078 378.613 43%  

17 1.396.690 377.106 43%  

18 1.392.920 375.516 43%  

19 1.388.833 373.859 43%  

20 1.385.036 372.298 43%  

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 

 

Deste modo, pode-se ter segurança técnica, de que com as devidas melhorias e 

ampliações a serem realizadas nos equipamentos eletromecânicos das captações de 

água bruta no Rio Guamá, no Lago Bolonha e no Canal Yuna, o sistema Bolonha seja 

capaz de suprir as demandas de captação ao longo de todo o período de 

planejamento. 

 

No entanto, é importante salientar da necessidade emergencial de uma adequada 

gestão das perdas no sistema de abastecimento de água, pois no caso de não 

atendimento das metas e manutenção dos níveis atuais de perda de água na rede de 

distribuição, a demanda ao final do período de planejamento está estimada em até 

1.469.596 m³/dia, ou seja uma demanda 168% superior à capacidade de captação do 

sistema Bolonha após as obras de melhorias propostas no PMSB, impossibilitando 

uma capacidade de utilização deste sistema para o atendimento das demandas das 

Zonas de Gestão 1, 2 e 3. 
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A utilização do manancial superficial parece ser a única realmente viável e segura 

para o atendimento de toda a população de Belém ao longo dos 20 anos de 

planejamento. Isto se explica pela necessidade de demanda de água para as Zonas 

de Gestão 2 e 3, as quais estão estimadas em 149.932 m³/dia, ou seja, há uma 

necessidade de ampliação de oferta de água para estas zonas de gestão estimada 

em 20.512 m³/dia. 

 

Para a adoção de um sistema de captação por poços para as Zonas de Gestão 2 e 3, 

teria de se considerar que os poços operantes não perdessem capacidade produtiva 

ao longo do tempo e ainda uma necessidade de ao menos 7 poços profundos ao longo 

do período de planejamento, sendo estes, com características similares aos operantes 

na Zona de Gestão 2 e 3, ou seja, uma capacidade de produção média de 160 m³/h 

(3.200 m³/dia) por poço.  

 

Importante destacar que as projeções de demandas foram realizadas considerando a 

meta de redução de perdas para a faixa de 25%. Caso não sejam feitos os 

investimentos devidos na área de gestão de perdas, as demandas das Zonas de 

Gestão 2 e 3 somadas foram estimadas em 591.794 m³/dia, um aumento de 395%, 

resultando numa necessidade de ampliar a capacidade produtiva por poços em 

462.374 m³/dia. Deste modo, considerando a capacidade média de produção dos 

poços (160 m³/h ou 3.200 m³/dia), haveria a necessidade de implantar um total de 145 

novos poços para suprir as demandas de água ao final do período de planejamento.  

 

 Captação Subterrânea 

 

Apesar da utilização de captação superficial ser suficiente para suprir absolutamente 

as demandas de água das Zonas de Gestão 1, 2 e 3, propõe-se que sejam realizadas 

melhorias nas estruturas existentes, de modo a não as abandonar e garantir maior 

segurança hídrica no atendimento à população, sendo que estas melhorias serão 

apresentadas em item específico do Programa de Melhorias Operacionais. 
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Já para as Zonas de Gestão 4 e 5, referentes às ilhas de Mosqueiro e Cotijuba 

respectivamente, será mantida a utilização de manancial subterrâneo para o 

atendimento das demandas de água, conforme concepção proposta no item II. 

 

• Zona de Gestão 4 

 

Considerando a capacidade de captação de água bruta nos poços profundos na Zona 

de Gestão 4, os 11 poços instalados na ilha têm uma capacidade máxima de captação 

estimada em 17.760 m³/dia, enquanto as estimativas de demandas atuais são de 

19.664 m³/dia e para o final de período de planejamento estão estimadas em 20.462 

m³/dia.  

 

Verifica-se, portanto, que a infraestrutura de captação existente é insuficiente frente 

as demandas do serviço de abastecimento de água, motivo pelo qual haverá 

necessidade de novas perfurações de poços. 

 

Já no primeiro ano deve ser realizado um estudo hidrogeológico para auxiliar na 

escolha dos melhores pontos de perfuração dos poços a serem realizados ainda no 

curto prazo. 

 

Considerando a vazão média de captação de cerca de 70 m³/h (1.400 m³/dia) dos 

poços em operação, haverá necessidade de perfuração de cerca de 3 poços 

profundos com vazão de captação similares aos existentes, o que resultaria num 

incremento de 4.200 m³/dia, ampliando a capacidade de captação de água para 

21.960 m³/dia. 

 

As adutoras de água bruta deverão ser projetadas após a definição do local de 

implantação dos poços a serem implantados.  

 

• Zona de Gestão 5 

 

Considerando a capacidade de captação de água bruta no poços profundo da Zona 

de Gestão 5, o  poço instalado na ilha têm uma capacidade máxima de captação 
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estimada em 1.120 m³/dia, enquanto as estimativas de demandas atuais são de 1.499 

m³/dia e para o final de período de planejamento estão estimadas em 1.631 m³/dia.  

 

Verifica-se, portanto, que a infraestrutura de captação existente é insuficiente frente 

as demandas do serviço de abastecimento de água, motivo pelo qual haverá 

necessidade de novas perfurações de poços. 

 

A SESAN já possui projeto de implantação de melhorias no sistema de abastecimento 

de água da Ilha de Cotijuba, onde serão perfurados dois poços tubulares profundos 

de 14” x 8“ x 270 metros de profundidade, com filtros de aço e capacidade produtiva 

de 200 m³/h. 

 

Deste modo, a capacidade produtiva será de 4.000 m³/dia, vazão suficiente para suprir 

as demandas de captação de água bruta para o atendimento desta zona de gestão. 

 

 Estação de Tratamento de Água 

 

Conforme demonstrado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, o 

município de Belém possui três estações de tratamento de água que abastecem 

atualmente a Zona de Gestão 1 do município, são elas: 

 

ETA Bolonha – 6,4 m³/s. 

ETA 5º Setor – 0,7 m³/s. 

ETA São Brás – 1,0 m³/s. 

 

Considerando apenas a capacidade produtiva das ETA’s, tem-se um total de 8,1 m³/s, 

ou seja, capacidade superior em 76% frente às demandas projetadas de 4,6 m³/s para 

fim do período de planejamento, demonstradas no item II. Deste modo, não se verifica 

uma necessidade de ampliação das estações de tratamento. Entretanto, caso a 

gestão das perdas não seja devidamente controlada e se mantenham nos níveis 

atuais, as demandas para estes setores podem chegar a 17 m³/s, tornando o sistema 

existente incapaz de suprir as demandas da população. 
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Importante salientar que apesar de as estruturas existentes terem capacidade nominal 

de tratamento para suprir as demandas de água em volume, o precário estado de 

conservação e operação destas unidades não permite suprir as demandas de água 

em qualidade para a população, motivo pelo qual existem diversas melhorias 

operacionais necessárias para estas unidades, as quais estão apresentadas em item 

específico no Programa de Melhorias Operacionais. 

 

 Adutoras de Água Tratada 

 

Conforme demonstrado anteriormente, com a proposição de uma nova concepção do 

sistema de abastecimento de água, haverá necessidade de implantação de uma 

adutora ao longo da Avenida Augusto Montenegro seguindo até a ilha de Outeiro, 

atendendo deste modo as Zonas de Gestão 2 e 3.  

 

De acordo com as demandas projetadas no item II para as zonas de gestão 2 e 3, os 

diâmetros estimados para estas adutoras foram dimensionados em 1.200 mm com 

reduções no traçado de acordo com a futura definição do projeto para até 500 mm no 

distrito de Icoaraci e para atendimento da Ilha de Outeiro. Na Figura 403, tem-se um 

mapeamento destas adutoras. 
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Figura 403: Adutora Augusto Montenegro. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 
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Ao longo do traçado da adutora, propõe-se que sejam implantadas sub-adutoras que 

interligarão a adutora principal aos setores de abastecimento. As adutoras propostas 

foram estimadas com as seguintes características físicas demonstradas no Quadro 

159 e traçados apresentados nas Figuras 404 a 405. 

 

Quadro 159: Sub-adutoras Projetadas. 

Adutora Extensão (m) 
Diâmetro 

Estimado (mm) 

Panorama XXI 338 250 

Catalina 1.652 150 

Benguí 112 300 

Coqueiro 1.961 300 

Pratinha 3.458 200 

Pratinha II 751 200 

Ariri Bolonha 2.045 300 

Benjamim Sodré/Sideral 540 300 

Cordeiro de Farias 303 300 

Mata Fome 3.159 300 

Canarinho 954 150 

IPASEP 1.534 300 

Tenoné 2.392 300 

Paracuri 1.567 200 

São Roque 311 200 

COHAB 509 200 

Águas Negras 127 200 

Água Boa 1.373 200 

Brasília 2.539 200 

Total 25.625 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 

 

Os setores Quinta dos Paricás, Viver Primavera, Eduardo Angelim e Tocantins não 

serão interligados diretamente na adutora da Augusto Montenegro, pois serão 

abastecidos por redes de distribuição de setores vizinhos. 
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Figura 404: Sub-adutoras da Zona de Gestão 2. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 
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Figura 405: Sub-Adutoras da Zona de Gestão 3. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 
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Figura 406: Sub-Adutoras da Zona de Gestão 4.  

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 
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Já para a Zona de Gestão 1, além das obras de melhorias a serem realizadas na rede 

de distribuição no contrato de locação de ativos já citado, foi proposto no item II uma 

adutora de interligação da ETA 5º Setor ao setor CDP. Esta adutora está estimada 

com diâmetro de 500 mm e extensão aproximada de 4.245 metros. Na Figura 407 é 

demonstrado um mapeamento com o traçado proposto. 
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Figura 407: Adutora de interligação do Setor CDP. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 
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 Reservatórios 

 

Conforme demonstrado no item II, verificou-se que a capacidade de reservação da 

Zona de Gestão 1 será capaz de suprir com folga as demandas de abastecimento ao 

longo do período de planejamento. Já para as demais zonas de gestão, haverá 

necessidade de ampliação da capacidade de reservação em 49.200 m³, como pode 

ser verificado no Quadro 160. 

 

Quadro 160: Demandas de Ampliação de Reservação por Zona de Gestão. 

Zona 
de 

Gestão 

Capacidade 
por Zona de 
Gestão (m³) 

Demandas 
da Zona de 
Gestão (m³) 

Ano 1 

Demandas por 
Zona de 

Gestão (m³) 
Ano 20 

Ampliação 
por Zona de 
Gestão (m³) 

Reservação Final 
por Zona de 
Gestão (m³) 

1 93.240 169.821 64.126 - 93.240 

2 15.739 52.144 55.710 40.000 55.739 

3 1.660 3.414 4.263 3.000 4.660 

4 3.125 7.866 8.185 5.200 8.325 

5 40 600 652 1.000 1.000 

Total 113.804 233.845 132.936 49.200 162.964 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 

 

Já nos Quadros 161 a 163 a seguir, são apresentadas as propostas de ampliação em 

cada setor para as Zonas de Gestão 2, 3 e 4, enquanto nas Figuras 408, 409 e 410, 

são apresentadas proposições das respectivas localizações destes setores. 

Importante salientar que a definição do terreno de implantação do reservatório deve 

ficar a cargo da concessionária quando da elaboração de projeto executivo. 
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Quadro 161: Ampliação de Reservação por Setor da Zona de Gestão 2. 

Reservatório 
Ampliações por Setor 

(m³) 

Setor Benguí 5.000 

Setor Catalina 3.000 

Setor Pratinha 2.000 

Setor Cordeiro de Farias 3.000 

Setor Mata Fome 3.000 

Setor Canarinho 3.000 

Setor Coqueiro 3.000 

Setor Benjamim Sodré/Sideral 2.000 

Setor Ariri Bolonha 2.000 

Setor IPASEP/Satélite 2.000 

Setor IPASEP/Maguari 1.000 

Setor Eduardo Angelim 1.000 

Setor Tenoné 1.000 

Setor Águas Negras 1.000 

Setor Morada de Deus 1.000 

Setor COHAB 1.000 

Setor São Roque 1.000 

Setor Souza Franco 3.000 

Setor Paracuri 2.000 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 

 

Quadro 162: Ampliação de Reservação por Setor da Zona de Gestão 3. 

Reservatório 
Ampliações por Setor 

(m³) 

Setor Brasília 500 

Setor São João do Outeiro 2.000 

Setor Água Boa 500 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 

 

Quadro 163: Ampliação de Reservação por Setor da Zona de Gestão 4. 

Reservatório 
Ampliações por Setor 

(m³) 

Setor Baía do Sol 600 

Setor Carananduba 600 

Setor Murubira 2.000 

Setor 5° Rua 1.000 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 
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Figura 408: Novos Reservatórios da Zona de Gestão 2. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 
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Figura 409: Novos Reservatórios da Zona de gestão 3. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 
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Figura 410: Novos Reservatórios da Zona de Gestão 4. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 
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Propõe-se que estes novos reservatórios sejam todos apoiados, de modo a reduzir a 

necessidade de pressão na adutora principal e consequentemente a perda de carga. 

Os novos reservatórios deverão ser conectados a uma estação de recalque de água 

tratada para posterior abastecimento da rede de distribuição.  Nesta concepção 

proposta, os reservatórios elevados devem funcionar como reservatórios de jusante, 

ou seja, receberem água apenas após a pressurização de toda a rede. 

 

 Estações Elevatórias de Água Tratada 

 

No que tange às demandas das elevatórias de água tratada, muitas são as melhorias 

a serem realizadas nas unidades operacionais, visando garantir o funcionamento das 

unidades e consequentemente o abastecimento da população, sendo estas 

apresentadas no Programa de melhorias Operacionais. 

 

Para o caso dos setores em que foram propostos novos reservatórios, devem ser 

implantadas estações elevatórias conjuntamente. A concepção destas elevatórias 

deve ser sempre a mesma do proposto para a Zona de Gestão 1, ou seja, sistema 

composto sempre de conjunto moto bomba reserva e acionamento por sistema de 

inversor de frequência para modulação da vazão e pressão na rede de distribuição. 

As estações elevatórias propostas são as apresentadas no Quadro 164. 

 

Quadro 164: Novas Elevatórias de Água Tratada por Zona de Gestão. 

Zona de 
Gestão 

Setor 
Regime de Operação 

(Funcionamento + Reserva) 

2 

Benguí 2 + 1 

Catalina 2 + 1 

Pratinha - 

Pratinha I 1 + 1 

Pratinha II 1 + 1 

Cordeiro de Farias 2 + 1 

Mata Fome 2 + 1 

Canarinho 2 + 1 

Panorama XXI - 

Coqueiro 2 + 1 

Benjamim Sodré/Sideral 2 + 1 

Ariri Bolonha 2 + 1 

IPASEP/Satélite 2 + 1 

IPASEP/Maguari 1 + 1 
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Zona de 
Gestão 

Setor 
Regime de Operação 

(Funcionamento + Reserva) 

Tocantins 1 + 1 

Eduardo Angelim 2 + 1 

Tenoné 2 + 1 

Águas Negras 1 + 1 

Morada de Deus 1 + 1 

COHAB 1 + 1 

São Roque 2 + 1 

Souza Franco 2 + 1 

Paracuri 2 + 1 

3 

Brasília 1 + 1 

São João do Outeiro 2 + 1 

Água Boa 1 + 1 

4 

Baía do Sol 1 + 1 

Carananduba 1 + 1 

Murubira 2 + 1 

5° Rua 2 + 1 

5 Cotijuba 1 + 1 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 

 

 Ampliação da Rede de Distribuição de Água 

 

Conforme as projeções de demanda do sistema de abastecimento de água 

apresentadas no item II, estima-se que ao longo do período de planejamento, haverá 

necessidade de implantar aproximadamente 1.765 km de rede visando atingir as 

metas de cobertura estipuladas no PMSB. No Quadro 165 é apresentado o incremento 

anual da rede de distribuição no sistema de abastecimento de Belém. 

 

Quadro 165: Incremento Anual da Rede de Distribuição de Água. 

Ano Extensão de Rede (m) 
Incremento da 

Extensão de Rede (m) 
 

1 2.163.536 36.536  

2 2.281.525 117.989  

3 2.401.934 120.408  

4 2.525.651 123.718  

5 2.652.822 127.170  

6 2.783.599 130.777  

7 2.929.966 146.367  

8 3.049.303 119.337  

9 3.140.014 90.712  

10 3.233.751 93.736  
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Ano Extensão de Rede (m) 
Incremento da 

Extensão de Rede (m) 
 

11 3.330.668 96.917  

12 3.414.102 83.435  

13 3.464.998 50.896  

14 3.517.423 52.425  

15 3.571.467 54.044  

16 3.627.224 55.758  

17 3.668.209 40.984  

18 3.710.402 42.193  

19 3.753.870 43.468  

20 3.798.685 44.815  

Total 1.765.185  

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 

 

 Ampliação das Ligações Prediais de Água 

 

No que tange à ampliação das ligações prediais de água potável para o atendimento 

das metas estipuladas no PMSB, estima-se que ao final do período de planejamento, 

serão 531.734 ligações, distribuídos entre as 5 Zonas de Gestão conforme 

apresentado no Quadro 166, gerando uma demanda de implantação de 

aproximadamente 233.956 ligações prediais, cujo incremento anual é apresentado no 

Quadro 167.  

 

Quadro 166: Ligações Prediais de Água Potável por Zona de Gestão. 

Ano 

N° de Ligações 

Zona de 
Gestão 1 

Zona de 
Gestão 2 

Zona de 
Gestão 3 

Zona de 
Gestão 4 

Zona de 
Gestão 5 

Total 

1 159.770 125.914 8.243 7.400 1.448 302.776 

2 167.531 133.165 8.936 8.129 1.542 319.303 

3 175.383 140.575 9.640 8.933 1.639 336.170 

4 183.390 148.194 10.354 9.824 1.741 353.503 

5 191.559 156.029 11.076 10.810 1.847 371.320 

6 199.888 164.088 11.809 11.902 1.940 389.628 

7 209.233 173.076 12.601 13.163 2.045 410.118 

8 216.543 180.475 13.269 14.408 2.132 426.826 

9 221.737 186.176 13.799 15.617 2.200 439.528 

10 227.069 192.049 14.330 16.935 2.269 452.652 

11 232.544 198.103 14.865 18.368 2.336 466.217 

12 237.000 203.347 15.329 19.825 2.394 477.895 

13 239.140 206.640 15.635 21.175 2.430 485.020 
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Ano 

N° de Ligações 

Zona de 
Gestão 1 

Zona de 
Gestão 2 

Zona de 
Gestão 3 

Zona de 
Gestão 4 

Zona de 
Gestão 5 

Total 

14 241.339 210.009 15.938 22.605 2.468 492.359 

15 243.607 213.460 16.239 24.112 2.506 499.924 

16 245.946 217.003 16.540 25.695 2.545 507.729 

17 247.247 219.652 16.767 27.226 2.574 513.466 

18 248.604 222.364 16.993 28.808 2.605 519.374 

19 250.024 225.144 17.220 30.435 2.637 525.460 

20 251.512 228.002 17.449 32.102 2.670 531.734 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 

 

Quadro 167: Incremento Anual das Ligações Prediais de Água Potável por Zona de Gestão. 

Ano 

Crescimento Anual do N° de Ligações 

Zona de 
Gestão 1 

Zona de 
Gestão 2 

Zona de 
Gestão 3 

Zona de 
Gestão 4 

Zona de 
Gestão 5 

Total 

1 2.301 2.198 239 228 31 4.998 

2 7.761 7.251 693 728 94 16.527 

3 7.852 7.410 703 804 98 16.868 

4 8.007 7.619 714 891 102 17.333 

5 8.168 7.835 723 986 105 17.817 

6 8.329 8.059 733 1.093 93 18.307 

7 9.345 8.989 791 1.261 105 20.490 

8 7.310 7.398 668 1.245 87 16.708 

9 5.194 5.701 530 1.209 68 12.702 

10 5.332 5.873 532 1.318 69 13.124 

11 5.475 6.054 535 1.434 67 13.565 

12 4.456 5.244 464 1.457 58 11.679 

13 2.139 3.293 306 1.350 36 7.125 

14 2.200 3.369 303 1.430 38 7.339 

15 2.267 3.452 301 1.507 38 7.565 

16 2.340 3.543 301 1.583 39 7.805 

17 1.301 2.649 227 1.531 29 5.737 

18 1.357 2.712 226 1.582 31 5.907 

19 1.420 2.781 227 1.627 32 6.086 

20 1.488 2.858 229 1.667 33 6.274 

Total 94.042 104.286 9.444 24.930 1.253 233.956 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 

 

As ligações prediais a serem executadas devem obedecer às diretrizes técnicas que 

visam a boa prática, o que inclui a instalação dos hidrômetros e abrigos, visando assim 
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evitar fraudes, problemas de medição e minimizar perdas nestes componentes. Na 

Figura 411 tem-se uma exemplificação do modelo de instalação dos hidrômetros. 

 

Figura 411: Padrão de Instalação de Ligação Predial. 

 
Fonte: Arquivo Técnico AMPLA, 2020. 

 

• A caixa de abrigo padrão deve ter um afastamento de no mínimo 50 cm da 

caixa subterrânea de energia e seus condutores;  

• Deverá obter tubos camisa conforme modelo;  

• Não poderá ter vigas que obstrua a passagem do ramal de entrada;  

• A parte interna da ligação é de responsabilidade do proprietário; 

• O abrigo deverá ser chumbado ao menos na parte inferior. 

 

Dentre as ações a serem realizadas para melhoria na micromedição estão as ações 

de recadastramento comercial e de substituição de hidrômetros, os quais serão 

detalhados no projeto de controle e redução de perdas. 

 

 Projeto de Adesão ao Sistema de Abastecimento de Água 

 

Conforme demonstrado ao longo do PMSB, o serviço público de abastecimento de 

água atualmente atende apenas cerca de 57,3% da população do município de Belém. 
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Este baixo nível de atendimento do sistema se deve a dois fatores principais: 

 

• Baixo nível de cobertura física do sistema; 

• Cultura da população de utilização de fontes alternativas individuais de 

abastecimento. 

 

A problemática desta situação, está no fato de a utilização de fontes alternativas 

ocorre usualmente de modo irregular, ou seja, a captação em poços profundos é 

realizada sem a existência de outorga de captação e não são realizadas as análises 

de qualidade da água de acordo com as exigências da Portaria de Consolidação nº 

005/2017 do Ministério da Saúde. 

 

Outro fator que reduz o percentual oficial de atendimento do serviço público de 

abastecimento de água, são as ligações irregulares diretamente na rede de 

distribuição. Esta ilegal ação realizada por usuários do sistema de abastecimento de 

água resulta em perda de faturamento, aumento dos índices de perdas na distribuição 

e consequentemente um desequilíbrio tarifário. 

 

Para sanar tal problemática, propõe-se a implantação de um projeto de adesão ao 

sistema de abastecimento de água, cujo objetivo é estreitar cada vez mais a relação 

da empresa com os moradores, oferecendo todos os serviços comerciais. A base 

deste projeto está na realização de reuniões de conscientização junto às associações 

de moradores e seus respectivos líderes, difundindo os benefícios de legalização das 

ligações prediais para os consumidores. 

 

Além desta ação de estímulo ao pagamento por parte dos consumidores, foi 

identificada a necessidade de existir uma “tarifa social” para cidadãos de maior 

vulnerabilidade social, cujo regramento deve ser definido pela concessionária. 

Sugere-se, portanto, uma tarifa com desconto de ao menos 50%, de modo a reduzir 

a inadimplência junto à população de baixa renda. 

 

Outro benefício da realização do pagamento por parte dos usuários é a 

conscientização para um uso racional da água, reduzindo o desperdício. 
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 Projeto de Abastecimento Por Sistemas Individuais 

 

Este item tem como objetivo o abastecimento das áreas isoladas da área continental 

e em especial nas ilhas pertencentes ao município de Belém, visto que a ocupação 

destas áreas se dá majoritariamente por populações ribeirinhas, com baixa densidade 

ocupacional, dificultando tecnicamente e economicamente a implantação de um 

sistema público de captação e distribuição de água potável.  

 

Importante salientar que já existe um projeto denominado Salta-z, em que a FUNASA 

realiza o tratamento de águas superficiais nas ilhas por meio de uma solução 

alternativa coletiva simplificada composta dos seguintes elementos: 

 

• Adutora para recalque da água bruta por meio de bombeamento ao 

reservatório; 

• Dosador para coagulante; 

• Dosador para cloro; 

• Filtro; 

• Efluente tratado; 

• Dreno para sedimentos; 

• Caixa com leito filtrante para retenção do sedimento. 

 

A seguir são apresentadas outras alternativas para o abastecimento individual desta 

população. 

 

 Abastecimento de Ilhas Por Barco Pipa 

 

Nos dias de hoje, o acesso à água potável nas populações ribeirinhas das ilhas de 

Belém se dá através da prestação de serviço de distribuição de particulares por meio 

de barcos pipas, cuja estrutura é composta por embarcações de pequeno porte para 

o transporte e venda em galões de água. 

 

Como apresentado no item I, na Ilha Combu o abastecimento via barco pipa atende 

os restaurantes para o uso na manipulação de alimentos e consumo em geral. 
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Entretanto, essa água distribuída por barqueiros, possivelmente oriundas de poços, 

não apresentam comprovação de qualidade, evidenciando a importância da 

institucionalização desse serviço por parte da gestão municipal atendendo os 

requisitos da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 005/2017, que 

dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

 

Propõe-se que o serviço de abastecimento por barco pipa para o suprimento das 

demandas potáveis dessa população seja implantado em conjunto com as alternativas 

recomendadas para abastecimento de água não-potável apresentadas anteriormente.  

 

Deve ficar a cargo também da administração municipal, a distribuição de tanques de 

água para armazenamento das residências. 

 

Recomenda-se a distribuição dos recipientes/tanques com água potável às 

residências ou então o suprimento dos reservatórios dos domicílios através 

bombeamento. Neste último caso, pode servir a estruturas institucionais coletivas, 

como escolas ou postos de saúde (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, 2014). 

 

 Abastecimento Por Sistemas Individuais de Captação Pluvial 

 

O aproveitamento da água da chuva é uma alternativa de abastecimento que utiliza 

superfícies impermeáveis já existentes para implementação do sistema (aproveitando 

espaços como telhados, lajes, entre outros). O objetivo é captar as precipitações 

pluviométricas, em reservatórios, de maneira que o primeiro fluxo de água seja 

descartado por conter resíduos particulados, como poeira e sedimentos. Dependendo 

da finalidade para qual será utilizada a água, o processo pode ou não envolver 

tratamento antes da utilização, que pode ser direcionado para fins não potáveis como 

descarga e limpeza de chão. 

 

A técnica de utilizar água da chuva para abastecimento pode ser uma possibilidade 

viável em locais isolados com índices pluviométricos elevados, como é o caso das 

ilhas de Belém. Destaca-se que o processo depende de fatores como a demanda e 
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categoria de uso da água, a abrangência da área de captação, temperatura e 

atmosfera local, tempo de armazenamento e o índice pluviométrico do município. Por 

isso é essencial que cada local seja tratado de maneira individual para garantir a 

eficiência do sistema (VELOSO, 2012). 

 

Devido à dificuldade de abastecimento nas regiões rurais das ilhas de Belém, cada 

localidade conta com um tipo de sistema distinto, e muitas vezes problemático. As 

Ilhas de Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba possuem sistemas públicos de abastecimento 

de água por poços subterrâneos, marcada por baixa qualidade de água devido a altos 

índices de ferro encontrado nas águas dos aquíferos na região.  

 

Diversas iniciativas envolvendo captação de água da chuva já foram testadas nas 

ilhas de Belém, como por exemplo em 2006, um projeto chamado “Água em Casa 

Limpa e Saudável”, desenvolvido pela Cáritas da Arquidiocese de Belém implementou 

um projeto de captação e armazenamento da água da chuva através de calhas e tubos 

instalados em casas, de forma que a água é tratada por meio de uma técnica de 

Desinfecção solar ou SODIS (Solar Water Disinfection), um método de baixo custo, 

que utiliza os raios ultravioletas do sol e garrafas plásticas transparentes (PET). 

 

Dentre as qualidades desse tipo de abastecimento estão: a facilidade da implantação 

do sistema, a técnica simples e o reduzido custo de implantação e manutenção. Trata-

se de um sistema complementar (ou seja, pode existir em conjunto com outra forma 

de captação) e é benéfico para o sistema de drenagem urbana pois diminui o 

escoamento superficial que deve ser absorvido pela drenagem. 

 

Porém, deve-se atentar a qualidade da água, que pode variar de acordo com o local. 

Alguns estudos indicam que emissões atmosféricas podem interferir na qualidade da 

água, caso que ocorre raramente. Devido a isso, é recomendado que a água seja 

filtrada e tratada com hipoclorito de sódio. 

 

Constata-se que o bom funcionamento do sistema e a própria qualidade da água 

captada depende da conservação do conjunto como um todo. Deve ser realizado 

periodicamente a limpeza dos telhados, calhas e reservatórios. A implementação da 
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captação da água da chuva deve ser uma ação realizada em conjunto com projetos 

de conscientização e educação ambiental dos moradores das ilhas. 

 

 Abastecimento Por Sistemas Individuais de Captação Fluvial 

 

Esta é a forma de abastecimento humano mais usual nas comunidades ribeirinhas 

nas ilhas de Belém, devido a facilidade de captação de águas superficiais, comparado 

a outras formas de captação. 

 

A escolha do manancial de captação, bem como seu ponto de coleta, tecnicamente, 

leva em conta aspectos de quantidade e qualidade da água necessárias, viabilidade 

econômica, localização e número de habitantes. 

 

Em locais isolados, como as comunidades ribeirinhas de Belém, tal análise é muitas 

vezes inviabilizada devido à dificuldade de distribuição de água potável. Uma possível 

solução para abastecimento em tais comunidades seria a captação de água nos 

mananciais superficiais disponíveis, seguido de tratamento em ciclo completo, pois os 

rios possuem maior tendência a serem contaminados, em comparação com cursos 

d’água subterrâneos e água pluvial, portanto requerem maior atenção nesse quesito. 

 

Macedo, em 2016, demonstrou que no contexto de nove ilhas de Belém analisadas 

em sua pesquisa, a captação de água de rio está presente em todas. Nas ilhas Oeste 

e Sul a água do rio é mais utilizada em tarefas domésticas como lavagem de louças e 

roupas. Já as ilhas que contam com acesso a rede de energia elétrica possuem 

sistemas de captação de água com bombeamento para reservatório elevado. Nas 

demais a coleta é feita de forma manual. 

 

Observa-se que ilhas à Oeste são banhadas pelas águas da Baia do Guajará e as 

ilhas ao Sul são banhadas pelo rio Guamá e seus afluentes. Ambas as áreas sofrem 

com a variação de marés. Entrevistas realizadas por Macedo elucidam que a variação 

da maré influencia no uso da água pela população das ilhas de Belém, pois há uma 

tendência maior pela captação de água fluvial, segundo moradores, quando a maré 

está “alta”. 
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É comum que as águas superficiais não sejam adequadas para uso potável pois estão 

constantemente sujeitas a poluição e contaminação provenientes de diversas 

atividades humanas e naturais. Com o intuito de captar as águas de melhor qualidade 

possível, deve-se atentar ao local de tomada, de modo que seja à montante de 

possíveis fontes de poluição.  

 

 

 PROGRAMA DE MELHORIAS OPERACIONAIS  

 

Este programa está direcionado à visão estratégica de melhoria operacional do 

sistema de abastecimento de água em termos qualitativos, englobando todos os 

programas e respectivas ações estruturantes e não estruturantes voltadas ao 

aperfeiçoamento da infraestrutura de abastecimento de água existente no município. 

 

Nos itens a seguir serão abordados os programas e metas referentes às melhorias 

operacionais do sistema de abastecimento de água, sendo posteriormente 

apresentadas as ações estruturantes e não estruturantes para o atendimento do 

objetivo de melhoria operacional. 

 

 Projeto de Melhorias das Unidades Operacionais 

 

 Captação e Recalque de Água Bruta 

 

Conforme demonstrado no item II do sistema de abastecimento de água, o sistema 

de captação e recalque de água bruta do sistema Bolonha possui diversos 

componentes que encontram-se em inadequado estado de conservação, motivo pelo 

qual propõe-se as seguintes melhorias operacionais: 

 

• Implantação de sistema de gradeamento mecanizado na captação do Rio 

Guamá. 

• Melhorias na estrutura civil da casa de bombas. 
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• Implantação de cobertura na estrutura civil dos conjuntos moto bomba para evitar 

exposição a intempéries. 

• Recuperação estrutural do abrigo para acionamento dos conjuntos moto bomba 

e transformadores. 

• Implantação de acionamento dos CMB’s por sistema soft start, visando economia 

com gastos de energia elétrica. 

 

As mesmas ações acima apresentadas devem ser implantadas também nas 

estruturas de captação do Lago Bolonha e do Canal do Yuna. 

 

Já para as unidades de captação subterrânea, apesar de não serem mudanças 

essenciais, visto que o abastecimento das Zonas de Gestão 2 e 3 deverá ser realizado 

pelo sistema Bolonha, propõe-se que sejam realizadas as seguintes melhorias 

operacionais: 
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Quadro 168: Melhorias Operacionais nos Poços Existentes. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 

 

 Estação de Tratamento de Água 

 

Conforme demonstrado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, o 

município de Belém possui três estações de tratamento de água que abastecem 

atualmente a Zona de Gestão 1 do município.  

Zona de Gestão Setor Melhorias Operacionais Propostas Prazo

Implantação de acionamento por Soft Start nos poços Médio

Cercamento para proteção da área do poço Curto

Lacrar barrilete de saída do poço Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Implantar novo sistema de cloração na saída do poço Curto

Recuperação do poço desativado Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Implantar novo sistema de cloração na saída do poço Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Implantar novo sistema de cloração na saída do poço Médio

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Implantar novo sistema de cloração na saída do poço Médio

Ampliação da capacidade de produção dos poços para atendimento da demanda Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Lacrar barrilete de saída do poço desativado Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Implantar novo sistema de cloração na saída do poço Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Implantação de novo sistema de cloração Curto

Melhorias na estrutrutura do reservatório Médio

Cercamento da área do reservatório Curto

Benjamin Sodré/Sideral Implantação de acionamento por Soft Start no poço P5 Médio

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Implantar novo sistema de cloração na saída do poço Curto

Cercamento para proteção da área do poço Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço P7 Médio

Implantação de novo sistema de cloração Curto

Implantação de sistema de cloração Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Tenoné Implantação de sistema de cloração Curto

Recuperação do poço desativado Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Implantação de sistema de cloração Curto

Implantação de sistema de cloração Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Lacrar barrilete de saída do poço desativado Curto

Implantação de sistema de cloração Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Implantação de sistema de cloração Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Recuperação do poço P1 Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço P2 Médio

Cercamento do terreno do poço P2 Curto

Lacrar barrilete de saída do poço Curto

Implantação de sistema de cloração Curto

Implantação de sistema de cloração Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Melhorias na estrutrutura do reservatório Médio

Implantação de sistema de cloração Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Melhorias na estrutrutura do reservatório Longo

Implantação de sistema de cloração Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Melhorias na estrutrutura do reservatório Longo

Lacrar barrilete de saída do poço Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Lacrer barrilete de saída dos poços desativados Curto

Implantação de acionamento por Soft Start no poço Médio

Lacrar barrilete de saída dos poços Curto

Implantação de sistema de cloração Curto

Implantação de acionamento por Soft Start nos poços Médio

Melhorias na estrutrutura do reservatório Médio

5° Rua

Setor Benguí

Setor Catalina

Carananduba

Souza Franco

Paracuri

Brasília

São João de Outeiro

Canarinho

Panorama XXI

Baía do Sol

COHAB

Murubira

Mata Fome

Cordeiro de Farias

Raimundo Jinkings

Pratinha 2

Pratinha

3

4

2

Águas Negras

Morada de Deus

Eduardo Angelim

Ariri Bolonha

IPASEP Satélite/Maguari

Tocantins

Viver Primavera

Pratinha 1
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Sobre estas unidades operacionais, foi possível identificar as seguintes situações: 

 

ETA Bolonha 

 

• A estrutura da ETA foi inaugurada em 1970 e necessita de melhorias estruturais 

no seu prédio 

• Os efluentes gerados no tratamento da água não são tratados, tendo como 

destino o sistema de drenagem. 

• Não existe gerador na ETA. 

• Canal entre a coagulação e a floculação muito longo, gerando decantação. 

• Floculador mecânico com defeito, gerando precipitação dos flocos já no 

floculador. 

• Carreamento de flocos do decantador para os filtros. 

• Medidor de nível ultrassônico fora de operação. 

• Inexistência de automação da ETA. 

 

ETA 5° Setor 

 

• Os efluentes gerados no tratamento da água não são tratados, tendo como 

destino final o sistema de drenagem. 

• Não existe gerador na ETA. 

• Há carreamento de flocos do decantador para os filtros. 

• Sistema de filtração inoperante. 

• Tanque de contato com baixo tempo de detenção. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação da ETA. 

• Prédio operacional em estado crítico de conservação. 

 

ETA São Brás 

 

• Os efluentes gerados no tratamento da água não são tratados, tendo como 

destino final o sistema de drenagem. 
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• Não existe gerador na ETA. 

• Sistema de floculação inoperante. 

• Carreamento de flocos do decantador para os filtros. 

• Limpeza dos decantadores ocorre a cada 3 dias, o que demonstra problemas 

operacionais nesta etapa de tratamento, visto que o tempo médio para limpeza 

de decantadores de ETA é usualmente entre 45 e 60 dias. 

• Sistema de filtração inoperante, sendo parte da água proveniente do decantador 

encaminhada diretamente para a distribuição sem passar pelo processo de 

filtração. 

• Inexistência de macromedição. 

• Inexistência de supervisão e automação da ETA. 

• Prédio operacional em estado crítico de conservação. 

 

Para solucionar os problemas apresentados e garantir a capacidade produtiva para 

suprir as demandas do sistema de abastecimento de água ao longo do período de 

planejamento, são propostas as seguintes melhorias em cada unidade operacional: 

 

ETA Bolonha 

 

• Realização de melhorias estruturais de conservação no prédio operacional da 

ETA. 

• Implantação de um adensador de lodo ao lado da ETA, juntamente com 

edificação de dois pavimentos, onde no segundo pavimento serão implantadas 

4 unidades de decanter de lodo, sendo 3 operantes e 1 reserva, cuja função será 

separar as fases sólida e líquida através da força centrífuga atuante no interior 

do tambor rotativo, aonde se chega a uma força de aproximadamente 2.500 g. 

Neste processo o sólido apresenta a maior densidade e é forçado para a 

superfície interna do tambor, sendo arrastado continuamente pelo caracol 

transportador até os bocais de descarga, passando pelo cone onde é 

desidratado, ou seja, tem sua umidade reduzida significativamente. O líquido 

separado será encaminhado para a entrada do tratamento, enquanto o sólido 

será encaminhado para aterro sanitário licenciado. 

• Instalação de gerador de energia elétrica na ETA, sendo necessária a 
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implantação de tanques de diesel com capacidade para suportar 1 dia sem 

energia elétrica. A concessionária pode também realizar estudo tarifário horo 

sazonal para verificar a viabilidade de utilização de gerador em período de ponta. 

• Aplicação da coagulação em ponto mais a jusante do canal de chegada, de modo 

a evitar a formação de flocos e a consequente decantação no canal. 

• Implantação de sistema de floculação mecanizada, com realização de análises 

jar-test para identificar o melhor gradiente de velocidade visando o aumento da 

eficiência no processo de floculação. 

• Implantação de novo sistema laminar nos decantadores, de modo a evitar o 

carreamento de sólidos para os filtros. 

• Implantação de dois medidores de nível ultrassônico, sendo um para cada 

módulo da ETA. 

• Implantação de sistema de automação da ETA, permitindo assim: 

 

• Controle de vazão. 

• Controle de qualidade da água bruta. 

• Processo de aplicação e dosagem de coagulante, alcalinizante, polímero, cloro 

e flúor. 

• Supervisão de todas as unidades do sistema. 

• Comando das válvulas de manobra. 

• Ação de lavagem dos filtros. 

• Comando de cloradores. 

• Comando do sistema de tratamento do lodo. 

• Alarme de falha. 

• Controle de qualidade da água tratada. 

 

Estas ações de automação resultarão em melhoria no índice de qualidade da água 

tratada, monitoramento on-line dos parâmetros, resposta mais eficiente às variações 

de processo, redução das perdas de processo, economia de energia elétrica e de 

produtos químicos. 
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ETA 5° Setor 

 

No entendimento da consultora, a melhor alternativa seria a implantação de uma nova 

estação de tratamento de água no mesmo local. Estas obras podem ser realizadas 

após a finalização das obras da ETA Bolonha, que permitirão um aumento da 

demanda e após a finalização das obras da ETA São Brás, por apresentar situação 

operacional ainda mais crítica. Caso a concessionária opte por realizar melhorias na 

infraestrutura existente, sugere-se então a recuperação de todas as unidades 

operacionais da ETA, bem como melhorias operacionais, tais quais as apresentadas 

para a ETA Bolonha, como: 

 

• Realização de melhorias estruturais de conservação no prédio operacional da 

ETA. 

• Implantação de um adensador de lodo ao lado da ETA, juntamente com 

edificação de dois pavimentos, onde no segundo pavimento serão implantadas 

3 unidades de decanter de lodo, sendo 2 operantes e 1 reserva, cuja função será 

separar as fases sólida e líquida através da força centrífuga atuante no interior 

do tambor rotativo, aonde se chega a uma força de aproximadamente 2.500 g.  

• Instalação de gerador de energia elétrica na ETA, sendo necessária a 

implantação de tanques de diesel com capacidade para suportar 1 dia sem 

energia elétrica. A concessionária pode também realizar estudo tarifário horo 

sazonal para verificar a viabilidade de utilização de gerador em período de ponta. 

• Aplicação da coagulação em ponto mais a jusante do canal de chegada, de modo 

a evitar a formação de flocos e a consequente decantação no canal. 

• Recuperação total da estrutura de filtração. 

• Implantação de dois medidores de nível ultrassônico, sendo um para cada 

módulo da ETA. 

• Implantação de sistema de automação da ETA, permitindo assim: 

 

• Controle de vazão. 

• Controle de qualidade da água bruta. 

• Processo de aplicação e dosagem de coagulante, alcalinizante, polímero, cloro 

e flúor. 
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• Supervisão de todas as unidades do sistema. 

• Comando das válvulas de manobra. 

• Ação de lavagem dos filtros. 

• Comando de cloradores. 

• Comando do sistema de tratamento do lodo. 

• Alarme de falha. 

• Controle de qualidade da água tratada. 

 

ETA São Brás 

 

Conforme demonstrado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, a ETA 

São Brás é que apresenta situação de conservação e operacional mais crítica. 

 

No entendimento da consultora, a melhor alternativa seria a implantação de uma nova 

estação de tratamento de água no mesmo local, as quais deveriam ser levadas como 

prioridade absoluta por parte da concessionária. Caso a concessionária opte por 

realizar melhorias na infraestrutura existente, sugere-se então a recuperação de todas 

as unidades operacionais da ETA, bem como melhorias operacionais, tais quais as 

apresentadas para as ETA’s Bolonha e 5° Setor, como: 

 

• Realização de melhorias estruturais de conservação no prédio operacional da 

ETA. 

• Implantação de um adensador de lodo ao lado da ETA, juntamente com 

edificação de dois pavimentos, onde no segundo pavimento serão implantadas 

3 unidades de decanter de lodo, sendo 2 operantes e 1 reserva, cuja função será 

separar as fases sólida e líquida através da força centrífuga atuante no interior 

do tambor rotativo, aonde se chega a uma força de aproximadamente 2.500 g.  

• Instalação de gerador de energia elétrica na ETA, sendo necessária a 

implantação de tanques de diesel com capacidade para suportar 1 dia sem 

energia elétrica. A concessionária pode também realizar estudo tarifário horo 

sazonal para verificar a viabilidade de utilização de gerador em período de ponta. 

• Implantação de sistema de floculação mecanizada, com realização de análises 

jar-test para identificar o melhor gradiente de velocidade visando o aumento da 
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eficiência no processo de floculação. 

• Implantação de novo sistema laminar nos decantadores, de modo a evitar o 

carreamento de sólidos para os filtros. 

• Recuperação total da estrutura de filtração. 

• Implantação de dois medidores de nível ultrassônico, sendo um para cada 

módulo da ETA. 

• Implantação de sistema de automação da ETA, permitindo assim: 

 

• Controle de vazão. 

• Controle de qualidade da água bruta. 

• Processo de aplicação e dosagem de coagulante, alcalinizante, polímero, cloro 

e flúor. 

• Supervisão de todas as unidades do sistema. 

• Comando das válvulas de manobra. 

• Ação de lavagem dos filtros. 

• Comando de cloradores. 

• Comando do sistema de tratamento do lodo. 

• Alarme de falha. 

• Controle de qualidade da água tratada. 

 

 Reservatórios 

 

Além da necessidade de ampliação das unidades de reservação para suprir as 

demandas de água, há também a necessidade de recuperação de muitas unidades 

operacionais, visto que foi diagnosticado uma grande quantidade de reservatórios que 

se encontravam em inadequado estado de conservação e em alguns casos até 

mesmo abandonados. Dentre os reservatórios, destaca-se os seguintes com 

situações mais emergências de recuperação estrutural: 

 

• 12º Setor 

• 13º Setor 

• 14º Setor 

• CDP 
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• Pratinha I 

• Pratinha II 

• Cordeiro de Farias 

• Raimundo Jinkings 

• Panorama XXI 

• Ariri Bolonha 

• IPASEP Satélite/Maguari 

• Tenoné 

• Tocantins 

• Águas Negras 

• Morada de Deus 

• Eduardo Angelim 

• COHAB 

• Paracuri 

• Verdejante 

• Brasília 

• São João de Outeiro 

• Baía do Sol 

• 5º Rua 

 

Para realizar um adequado controle operacional do sistema de abastecimento de 

água, propõe-se ainda uma integração do sistema de telemetria ao Centro de Controle 

Operacional – CCO, o qual será devidamente detalhado no projeto de controle e 

redução de perdas. 

 

 Estações Elevatórias de Água Tratada 

 

No que tange às demandas das elevatórias de água tratada, muitas são as melhorias 

a serem realizadas nas unidades operacionais, visando garantir o funcionamento das 

unidades e consequentemente o abastecimento da população. 

 

Um dos maiores problemas encontrados nestas unidades ao longo do diagnóstico é a 

inexistência de um programa de manutenção preventiva das unidades 
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eletromecânicas, resultando em problemas operacionais de maior complexidade, com 

custos mais elevados e alongamento da intermitência no sistema de distribuição. 

Portanto, propõe-se de modo emergencial que a concessionária implante um 

programa de manutenção preventiva de suas unidades eletromecânicas. 

 

Além da problemática na manutenção preventiva, outra situação identificada ao longo 

do diagnóstico, são estações de recalque em sua maioria, compostas de conjuntos 

moto bomba muito antigos e em boa parte das ocasiões, operando sem equipamento 

reserva, reduzindo a segurança da continuidade do abastecimento. 

 

Outro ponto importante e que influencia diretamente na eficiência energética e no 

controle do sistema de distribuição é o modelo de acionamento, que na maioria dos 

casos é realizado por sistema de partida direta, exceto algumas ocasiões em que o 

acionamento se dá por sistema soft starter. 

 

Por fim, verificou-se a necessidade de vedação dos poços de sucção de diversas 

unidades de bombeamento, visto que a atual situação expõe a água tratada a 

possíveis contaminantes existentes nas áreas internas dos abrigos dos conjuntos 

moto bomba.  

 

Considerando os pontos levantados, propõe-se as seguintes melhorias operacionais 

nas estações elevatórias de água tratada da Zona de Gestão 169: 
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Quadro 169: Melhorias nas Elevatórias da Zona de Gestão 1. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 

 

Conforme identificado no quadro acima, propõe-se uma mudança na concepção das 

estações elevatórias de água tratada, de modo que exista sempre um conjunto moto 

bomba reserva, viabilizando uma rotação na utilização dos equipamentos. Além disso, 

propõe-se que os acionamentos das elevatórias de recalque de água tratada para a 

rede de distribuição sejam realizados por sistema de inversor de frequência, 

permitindo deste modo, uma modulação da vazão a ser distribuída, de acordo com a 

demanda de consumo da população. Ambas as ações têm como objetivo um aumento 

da eficiência energética, bem como um aumento da vida útil dos equipamentos. 

 

 Projeto de Controle e Redução das Perdas de Água 

 

Conforme levantamento realizado no diagnóstico do sistema de abastecimento de 

água, as perdas atuais na distribuição (reais + aparentes) estão em torno de 81%. 

 

O resultado de perdas diagnosticado está muito acima da média nacional de 40% e 

muito aquém da meta de reduzir para 25% as perdas na distribuição. Segundo 

informações levantadas durante a visita técnica, já foi assinado um contrato visando 

Zona de Gestão Setor Melhorias Operacionais Propostas Prazo

Substituição dos 3 CMBs da elevatória - 100 cv, 505 m³/h e 36 mca Médio

Implantação de CMB reserva na elevatória - 100 cv, 505 m³/h e 36 mca Curto

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs da elevatória de água tratada Médio

Substituição dos 3 CMBs da elevatória - 40 cv, 307 m³/h e 26 mca Médio

Implantação de CMB reserva na elevatória - 40 cv, 307 m³/h e 26 mca Curto

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs da elevatória de água tratada Curto

Substituição dos 2 CMBs da elevatória - 150 cv, 868 m³/h e 35 mca Médio

Implantação de CMB reserva na elevatória - 150 cv, 868 m³/h e 35 mca Curto

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs da elevatória de água tratada Curto

Substituição dos 3 CMBs da elevatória por equipamentos com maior capacidade de recalque - 906 m³/h e 35 mca Médio

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs da elevatória de água tratada Curto

Melhorias na Infraestrutura de abrigo dos CMBs Curto

Substituição dos 2 CMBs da elevatória - 200 cv, 1.000 m³/h e 30 mca Médio

Implantação de CMB reserva na elevatória - 200 cv, 1.000 m³/h e 30 mca Curto

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs da elevatória de água tratada Curto

Implantação de CMB reserva na elevatória - 150 cv, 1.274 m³/h e 22,5 mca Curto

Substituição dos 2 CMBs da elevatória - 150 cv, 1.274 m³/h e 22,5 mca Médio

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs da elevatória de água tratada Curto

Substituição dos 3 CMBs da elevatória - 150 cv, 906 m³/h e 35,1 mca Médio

Implantação de CMB reserva na elevatória - 150 cv, 906 m³/h e 35,1 mca Curto

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs da elevatória de água tratada Curto

Substituição dos 3 CMBs da elevatória - 300 cv, 1.892 m³/h e 35,3 mca Médio

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs da elevatória de água tratada Curto

Substituição dos 3 CMBs da elevatória - 400 cv, 2.426 m³/h e 34 mca Médio

Implantação de CMB reserva na elevatória - 400 cv, 2.426 m³/h e 34 mca Curto

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs da elevatória de água tratada Curto

12º Setor (C1) Melhorias na infraestrutura do reservatório Curto

13º Setor (C2) Melhorias na infraestrutura dos reservatórios Médio

14º Setor (C3) Recuperação da infraestrutura dos reservatórios Curto

Implantação de acionamento por Soft Start nos poços P4, P5 e P6 Médio

Melhorias na estrutrutura do reservatório Longo

Substituição dos 3 CMBs da elevatória - 150 cv, 400 m³/h e 35 mca Longo

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs da elevatória de água tratada Médio

10º Setor (CDP)

7° Setor

2° Setor

3° Setor

4° Setor

5° Setor

6° Setor1

8º Setor

9° Setor

1º Setor
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a redução das perdas de água junto ao Consórcio Águas de Guamá, cujo objeto é o 

contrato de locação de ativos para a execução das obras e serviços compreendendo 

a substituição das redes de água em cimento amianto, implantação de redes de água 

com interligações necessárias, instalação de solução de micromedição de água (SMA) 

em pequenos consumidores, implantação e ampliação da macromedição e pitometria 

incluindo a setorização das redes de distribuição de água, visando o aumento da 

capacidade de abastecimento da população e a eficiência do sistema produtor das 

unidades norte e sul, na região metropolitana de Belém, Estado do Pará. 

 

Importante salientar que o projeto acima citado, abrange apenas a Zona de Gestão 1, 

havendo necessidade de implantar as mesmas ações para as demais zonas de 

gestão. A equipe técnica do consórcio analisou o projeto e as propostas apresentadas 

para a Zona de Gestão 1 e serão resumidamente apresentadas nos itens a seguir, 

enquanto para as demais Zonas de Gestão, serão realizadas propostas de programas, 

projetos e ações pelo consórcio. 

 

Dentre as atividades visando o controle e redução de perdas, propõe-se que a 

concessionária implante/otimize as seguintes ações: 

 

• Atualização do cadastro das redes e ligações prediais; 

• Estudo de otimização das redes de distribuição; 

• Implantação dos distritos de medição e controle; 

• Projeto de micromedição; 

• Substituição de redes e ramais; 

• Pesquisa e reparo de vazamentos não visíveis. 

 

 Atualização do Cadastro de Redes e Ligações Prediais 

 

A primeira ação para um controle adequado das perdas de água, é a realização de 

uma atualização do cadastro das redes de distribuição de água e suas respectivas 

ligações prediais. 
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Esta ação inicial é necessária para que a concessionária possa estimar as demandas 

de água para cada trecho de distribuição e assim, realizar um estudo de otimização 

da rede de distribuição de água, bem como dimensionamento dos distritos de medição 

e controle – DMC’s.  

 

A ação de atualização cadastral da rede de distribuição é fundamental na otimização 

da operação e manutenção dos serviços de abastecimento de água, sendo necessário 

o levantamento de no mínimo as seguintes informações: 

 

• Extensão, diâmetro e profundidade. 

• Interferências subterrâneas. 

• Peças e equipamentos instalados. 

• Localização da rede (pista ou calçada). 

• Tipo de pavimentação. 

• Elementos especiais, tais como: captação, estação de tratamento, 

reservatórios, estações elevatórias e suas respectivas capacidades 

operacionais. 

 

Já ação de atualização cadastral das ligações prediais, resultará em imediato aumento 

do faturamento para a concessionária, devido o aumento do número de economias a 

serem cobradas pelo serviço disponibilizado de abastecimento. 

 

Este serviço pode ser feito diretamente pelos leituristas da concessionária, ou por 

empresa contratada para otimizar a execução. A atualização cadastral das ligações 

prediais compreende no mínimo as seguintes informações: 

 

• Endereço. 

• Nome do Proprietário. 

• Número do Hidrômetro Cadastrado. 

• Número de economias atendidas pela ligação. 

• Classificação por atividade das economias atendidas pela ligação. 

• Número de habitantes de cada economia residencial. 

• Verificação de integridade de cavaletes, hidrômetros e lacres. 
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 Estudo de Otimização das Redes de Distribuição 

 

Para a realização de um adequado estudo de otimização das redes de distribuição de 

água, deverão ser realizadas as seguintes ações: 

 

• Levantamento de dados do sistema referentes a cadastro de rede, volumes 

consumidos, vazão macromedida, histórico de vazamentos, demandas 

solicitadas por novos empreendimentos, manobras de rotina executadas e 

demarcação de regiões com problemas de desabastecimento. 

• Levantamento de dados de campo com a instalação de loggers de pressão em 

diversas ligações de água, a fim de verificar as pressões de abastecimento, a 

diferença das pressões de acordo com os dias da semana, a perda de carga 

existente nas redes e possibilitar a calibração do modelo hidráulico. 

• Construção de um modelo hidráulico. 

• Calibração do modelo hidráulico com a realização de ajustes e verificações 

necessárias para que o cenário obtido em software represente a realidade 

existente em campo. 

• Simulação das intervenções que consistem num teste de resposta do sistema 

para os mais diversos cenários de abastecimento. 

• Elaboração de projeto executivo que demonstra em planta as intervenções 

simuladas em software, em relação a localização, diâmetro e extensão. 

 

Segundo informações obtidas durante a visita técnica, já existe o estudo de otimização 

das redes integrantes da Zona de Gestão 1, serviço este que foi realizado pela 

empresa terceirizada do contrato de locação de ativos. 

 

 Implantação dos Distritos de Medição e Controle 

 

Conforme demonstrado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, o 

sistema atual é desprovido de distritos de medição e controle, sendo esta, uma 

atividade primordial para a atingir a meta estipulada de redução das perdas de água 

na rede de distribuição. 

 



 

628 

  

Com o estudo de otimização das redes de distribuição prontos, será possível ampliar 

as áreas controlados pelos DMC’s, cuja implantação depende das seguintes etapas: 

 

• Verificar, substituir e instalar válvulas de bloqueio de modo a garantir a 

estanqueidade do DMC. 

• Instalar macromedidor eletromagnético com sistema de telemetria na entrada do 

DMC. 

• Realização de testes de estanqueidade do DMC. 

 

Com o contrato de locação de ativos em andamento, já foi realizado o estudo de 

otimização da rede de distribuição da Zona de Gestão 1, definindo-se os limites dos 

62 distritos de medição e controle, divididos entre os setores conforme o Quadro 170 

e mapeados nas Figuras 412 a 424. 

 

Quadro 170: Distritos de Medição e Controle da Zona de Gestão 1. 

Setor Extensão de Rede (km) DMC’s Rede (km)/DMC 

1º 41,0 2 21 

2º 34,0 2 17 

3º 117,0 7 17 

4º 105,0 9 12 

5º 106,5 7 15 

6º 120,0 5 24 

7º 80,0 4 20 

8º 154,0 7 22 

9º 240,0 10 24 

12º 24,0 2 12 

13º 50,0 3 17 

14º 79,0 4 20 

Total/Média 1.150,5 62 18 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Conforme demonstrado acima, nenhum DMC projetado apresenta extensão de rede 

superior à 25 km, estando de acordo com o que estabelece a norma da ABNT NBR 

12218 Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público. 
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Figura 412: Área de Abrangência dos DMC’s do 1° Setor. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 413: Área de Abrangência dos DMC’s do 2° Setor. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 414: Área de Abrangência dos DMC’s do 3° Setor. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 415: Área de Abrangência dos DMC’s do 4° Setor. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 416: Área de Abrangência dos DMC’s do 5° Setor. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
  



 

634 

  

Figura 417: Área de Abrangência dos DMC’s do 6° Setor. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 418: Área de Abrangência dos DMC’s do 7° Setor. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

  



 

636 

  

Figura 419: Área de Abrangência dos DMC’s do 8° Setor. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 420: Área de Abrangência dos DMC’s do 9° Setor. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 421: Área de Abrangência dos DMC’s do 10° Setor. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 422: Área de Abrangência dos DMC’s do 12° Setor. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 423: Área de Abrangência dos DMC’s do 13° Setor. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 424: Área de Abrangência dos DMC’s do 14° Setor. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Já para as demais zonas de gestão do município de Belém, ainda não existe um 

estudo de otimização das redes de distribuição, portanto, não sendo possível realizar 

uma delimitação dos DMC’s como no caso da Zona de Gestão 1.  Ainda assim, estão 

apresentados nos Quadros 171 a 173, os setores de abastecimento das Zonas de 

Gestão 2, 3 e 4, com suas extensões de rede obtidas no diagnóstico e o número de  

DMC’s estimados para cada setor, enquanto nas Figuras 425 a 428 são demonstrados 

os mapeamentos destes setores, inclusive com áreas estimadas de ampliação, 

visando a universalização da cobertura de abastecimento. 

 

Quadro 171: Distritos de Medição e Controle da Zona de Gestão 2. 

Setor Extensão de Rede (km) DMC’s Rede (km)/DMC 

Benguí 53 3 18 

Catalina 18 1 18 

Pratinha 12 1 12 

Pratinha I 15 1 15 

Pratinha II 25 2 13 

Cordeiro de Farias 48 3 16 

Raimundo Jinkings 9 1 9 

Mata Fome 43 3 14 

Canarinho 11 1 11 

Panorama XXI 12 1 12 

Coqueiro 35 2 18 

Benjamim Sodré/Sideral 35 2 18 

Ariri Bolonha 14 1 14 

IPASEP Satélite 30 2 15 

IPASEP Maguari 28 3 9 

Tocantins 10 1 10 

Eduardo Angelim 15 1 15 

Tenoné 19 2 10 

Quinta dos Paricás 9 1 9 

Viver Primavera 1 1 1 

Águas Negras 25 2 13 

Morada de Deus 4 1 4 

COHAB 14 1 14 

São Roque 25 2 13 

Souza Franco 19 2 9 

Paracuri 13 1 13 

Total 540 42 12,86 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Quadro 172: Distritos de Medição e Controle da Zona de Gestão 3. 

Setor Extensão de Rede (km) DMC’s Rede (km)/DMC 

Brasília 24 2 12 

São João de Outeiro 61,5 3 21 

Água Boa 24,5 2 12 

Total/Média 1.653,5 7 17 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Quadro 173: Distritos de Medição e Controle da Zona de Gestão 4. 

Setor Extensão de Rede (km) DMC’s Rede (km)/DMC 

Baía do Sol 35 2 18 

Carananduba 23 2 12 

Murubira 65 4 16 

5° Rua 34 2 17 

Total/Média 1.920,5 10 15 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 425: Setores da Zona de Gestão 2. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 426: Setores da Zona de Gestão 3. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 427: Setores da Zona de gestão 4. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Existem ainda áreas já habitadas ou de expansão urbana, porém sem infraestrutura 

de abastecimento público próximas, as quais são consideradas como setores de 

expansão urbana, onde estima-se que cada setor se torne um DMC, como 

demonstrado no Quadro 174 e no mapeamento da Figura 428. 

 

Quadro 174: Distritos de Medição e Controle de Setores de Expansão Urbana. 

Zona de Gestão Setor de Expansão 
Quantidade de 

DMC’s 

2 
Federação de Golfe 1 

Maguari 1 

3 
Fidelis 1 

Caratateua 1 

4 
Mosqueiro 1 

Praia do Paraíso 1 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 428: Setores da Expansão Urbana de Belém.  

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Conforme demonstrado nos Quadros acima, somando-se aos 62 distritos de medição 

e controle da Zona de Gestão 1, estima-se que para um adequado controle e 

gerenciamento de perdas, sejam necessários implantar 42 DMC’s na Zona de Gestão 

2, 7 na Zona de Gestão 3 e outros 10 na Zona de Gestão 4, totalizando 131 distritos 

de medição e controle ao longo do período de planejamento.  

 

 Projeto de Micromedição 

 

Objetivando o combate às perdas causadas pela submedição, sugere-se a 

implantação de uma política de instalação e substituição dos hidrômetros da com 

idade superior a 7 anos de fabricação.  

 

Conforme demonstrado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, 

atualmente apenas 16% das ligações possuem hidrômetros com idade igual ou inferior 

a 7 anos de fabricação, devendo, portanto, ser realizada a troca do parque de 

hidrômetros no curto prazo do planejamento. 

 

Com a implantação dos novos hidrômetros para medição das novas ligações, as quais 

atenderão o crescimento vegetativo, a política de troca será a mesma, ou seja, 

substituição do equipamento após 7 anos de fabricação. Considerando as premissas 

de troca de hidrômetro apresentadas, projeta-se um total de 993.366 hidrômetros 

substituídos e instalados ao longo de 20 anos, distribuídos anualmente conforme o 

Quadro 175. 

 

Quadro 175: Substituição e Instalação Anual de Hidrômetros. 

Ano 
Hidrômetros 
Existentes 

Instalação de 
HD nas 

Ligações 
Existentes 

Instalação de 
HD nas 

Ligações a 
Implantar 

Substituição 
de HD nas 
Ligações a 
Implantar 

Total 

1 20.706 115.679 4.998  0 141.383 

2 20.706 38.560 16.527  0 75.793 

3 20.706 38.560 16.868  0 76.133 

4 20.706  0 17.333  0 38.039 

5 20.706  0 17.817  0 38.523 

6  0  0 18.307  0 18.307 

7  0  0 20.490  0 20.490 

8 20.706 115.679 16.708 4.998 158.091 
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Ano 
Hidrômetros 
Existentes 

Instalação de 
HD nas 

Ligações 
Existentes 

Instalação de 
HD nas 

Ligações a 
Implantar 

Substituição 
de HD nas 
Ligações a 
Implantar 

Total 

9 20.706 38.560 12.702 16.527 88.494 

10 20.706 38.560 13.124 16.868 89.258 

11 20.706 0 13.565 17.333 51.604 

12 20.706 0 11.679 17.817 50.202 

13 0 0 7.125 18.307 25.432 

14 0 0 7.339 20.490 27.830 

15 20.706 115.679 7.565 21.706 165.656 

16 20.706 38.560 7.805 29.229 96.299 

17 20.706 38.560 5.737 29.992 94.995 

18 20.706 0 5.907 30.898 57.511 

19 20.706 0 6.086 29.496 56.288 

20 0 0 6.274 25.432 31.706 

Total 310.593 578.394 233.956 279.092 1.402.035 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

 Substituição de Redes e Ramais Prediais 

 

Conforme apresentado ao longo do PMSB, existe uma elevada incidência de ligações 

irregulares no sistema de abastecimento de água de Belém, em especial nas áreas 

de maior vulnerabilidade social, onde é comum a prática por parte dos moradores 

realizarem conexões nas redes da concessionária e interligarem às suas residências 

por conta própria, resultando na parcela das perdas aparentes na distribuição, ou seja, 

consumo não faturado pela concessionária.  

 

Além desta problemática, há uma grande presença de redes e ramais prediais antigos 

e subdimensionados, os quais são causadores das perdas reais (físicas) de água na 

distribuição, portanto é primordial um trabalho constante por parte da concessionária 

para a substituição das redes e ramais que apresentem problemas de manutenção 

com maior frequência ou que se encontrem subdimensionados. 

 

Para a realização da substituição de redes e ramais prediais, deverão ser realizadas 

as seguintes ações: 

 

• Execução de sondagem e levantamento de interferências. 
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• Executar e interligar a rede provisória para manter o abastecimento e possibilitar 

a substituição de rede pelo mesmo caminhamento. 

• Substituir a rede por método pipe bursting. 

• Substituir os ramais de ligação; 

• Recompor pavimento. 

 

Segundo o estudo de otimização da rede de distribuição de água de Belém, estima-

se que haverá a necessidade de substituir um total de 158.549 metros de rede na 

Zona de Gestão 1, conforme demonstrado no Quadro 176. 

 

Quadro 176: Rede a Substituir por Setor da Zona de Gestão 1. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

A necessidade de substituição de redes na Zona de Gestão 1, representou cerca de 

12,65% de toda a rede de distribuição. Este mesmo índice de substituição foi replicado 

para as demais zonas de gestão devido à falta de informação cadastral e a 

necessidade de estimar custos para a substituição de redes. Deste modo, estima-se 

uma necessidade de substituir um total de 223 km nas Zonas de Gestão 2, 3 e 4, cujo 

detalhamento é apresentado nos Quadro 177 a 179.  

 

  

1º Setor 2º Setor 3º Setor 4º Setor 5º Setor 6º Setor 7º Setor 8º Setor 9º Setor 10º Setor C1, C2 e C3 Total

63 1.594 3.017 15.109 5.562 15.086 10.543 962 5.476 17.676 1.928 3.300 80.316

90 218 1.758 3.156 10.137 7.535 3.329 351 3.988 8.429 252 2.075 41.318

110 171 300 2.154 4.527 1.477 1.871 113 637 1.926 205 324 13.815

160 273 - 464 923 2.093 1.014 329 - 245 - 906 6.407

225 440 - 1.107 1.169 47 - - - 368 154 945 4.455

280 - - 2.324 1.020 771 - - - 326 136 295 5.152

315 - - - 693 257 - - - 385 - - 1.650

400 - - 324 427 348 - - - 318 - - 1.817

450 - - - - 1.034 - - - 703 - - 2.187

500 - - - 275 - - - - - - - 775

560 - - - 7 - - - - - - - 567

Total 2.696 5.075 24.638 24.740 28.648 16.757 1.755 10.101 30.376 2.675 7.845 158.459

Rede (km)Diâmetro 

(mm)
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Quadro 177: Rede a Substituir por Setor da Zona de Gestão 2. 

Setor Extensão (km) 
Substituição de Rede 

(km) 

Benguí 53 6,70 

Catalina 18 2,28 

Pratinha 12 1,52 

Pratinha I 15 1,90 

Pratinha II 25 3,16 

Cordeiro de Farias 47,5 6,01 

Raimundo Jinkings 9 1,14 

Mata Fome 43 5,44 

Canarinho 11 1,39 

Panorama XXI 12 1,52 

Coqueiro 35 4,43 

Benjamim Sodré/Sideral 35 4,43 

Ariri Bolonha 14 1,77 

IPASEP Satélite 30 3,79 

IPASEP Maguari 28 3,54 

Tocantins 10 1,26 

Eduardo Angelim 15 1,90 

Tenoné 19 2,40 

Quinta dos Paricás 8,5 1,07 

Viver Primavera 1 0,13 

Águas Negras 25 3,16 

Morada de Deus 4 0,51 

COHAB 14 1,77 

São Roque 25 3,16 

Souza Franco 18,5 2,34 

Paracuri 12,5 1,58 

Total 540 146,18 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Quadro 178: Rede a Substituir por Setor da Zona de Gestão 3. 

Setor Extensão (km) 
Substituição de Rede 

(km) 

Brasília 24 3,03 

São João de Outeiro 61,5 7,78 

Água Boa 24,5 3,10 

Total 110 27,82 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Quadro 179: Rede a Substituir por Setor da Zona de Gestão 4. 

Setor Extensão (km) 
Substituição de Rede 

(km) 

Baía do Sol 35 4,43 

Carananduba 23 2,91 

Murubira 65 8,22 

5° Rua 34 4,30 

Total 157 39,71 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Considerando então toda a área urbana do município de Belém, estima-se a 

necessidade de substituir aproximadamente 378,6 km de rede de distribuição de água. 

 

 Pesquisa e Reparo de Vazamentos Não Visíveis 

 

A pesquisa e reparo de vazamentos não visíveis deverá fazer parte da rotina 

operacional da concessionária e deve ser mantida ao longo de todo o período de 

planejamento para alcançar os objetivos de redução de perdas definidos. 

 

Sugere-se que seja utilizada a metodologia criada pela ABENDI - Associação 

Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção. Os principais equipamentos 

utilizados na execução desta atividade serão: 

 

• Haste de escuta; 

• Geofone eletrônico; 

• Correlacionador de ruídos; 

• Locador de massa metálica; 

• Data logger de pressão; 

• Data logger de diferencial de pressão. 

 

Tendo em vista o elevadíssimo índice de perdas no sistema de distribuição de água 

de Belém, recomenda-se que seja efetuado um ataque imediato com uma 

terceirização dos serviços de pesquisa e reparo dos vazamentos localizados, pelo 

menos até que seja viável a uma execução direta pela prestadora de serviço. 
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Ressaltamos que atualmente vem sendo propostas diversas formas de contratação 

alternativas em todo Brasil, sendo o principal ponto destas soluções a ideia de 

remuneração por performance, na qual o operador do sistema não tem que 

desembolsar nenhum valor pela prestação de serviço. 

 

 Projeto de Eficiência Energética  

 

A redução no consumo de energia representa redução dos custos operacionais, 

ampliando a geração de caixa da empresa e possibilitando o reinvestimento no 

sistema. 

 

A necessidade de redução de custos tem sido uma preocupação constante no setor 

do saneamento básico, pois a elevação dos custos de produção elétrica é uma 

tendência irreversível face ao esgotamento dos recursos naturais de maior viabilidade 

econômica, principalmente os hídricos. Outro aspecto diz respeito ao incremento de 

demanda de água e esgoto no setor de saneamento e criação de novos sistemas, 

resultando no aumento da taxa de consumo específico (kWh/m³). 

 

Alguns aspectos são enumerados para justificar a perspectiva de aumento do 

consumo específico: 

 

• Necessidade crescente de estações elevatórias de água nas redes de 

distribuição; 

• Deterioração crescente e envelhecimento progressivo destas redes; 

• Crescimento do consumo de energia voltado para a distribuição; 

• Envelhecimento e/ou deterioração dos equipamentos elétricos, o que provocará 

aumento do tempo de funcionamento, perda de rendimento, aumento dos custos 

operacionais, etc.; 

 

Sendo assim, propõe-se as seguintes ações principais a serem realizadas junto aos 

sistemas de bombeamento do sistema de abastecimento de água de Belém: 
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• Novos projetos eletromecânicos com proposição de equipamentos de baixo 

consumo 

• Instalação/substituição de dispositivos de partida direta por soft start ou 

inversor de frequência nos casos de recalque direto para a rede de distribuição. 

• Elaboração e implantação de manutenção – preditiva, preventiva e corretiva 

• Reavaliação dos contratos de energia elétrica com a concessionária de energia 

elétrica. 

• Maior interação operacional a partir da atuação do CCO – compatibilização da 

função de maior reservação e melhorias nos recalques x demanda no horário 

de pico. 

• Geração interna de energia a partir dos processos de tratamento de esgoto, 

bem como a constante busca pela utilização de fontes renováveis de energia 

nas estruturas de abastecimento de água, como a energia solar, eólica e 

cinética. 

 

A ação de substituição dos acionamentos dos conjuntos moto bomba com partida 

direta por sistemas de soft starter para ter uma partida suave dos CMBs ou de inversor 

de frequência, permitindo uma modulação da vazão na distribuição, ambas as 

tecnologias de acionamento visam elevar a vida útil dos equipamentos e reduzir o 

consumo de energia elétrica, sendo estas propostas apresentadas de modo mais 

detalhado no Projeto de Melhoria das Unidades Operacionais. 

 

As ações de manutenção preditiva, visam obter a conservação de energia através das 

técnicas, tais como: análise vibracional mecânica, espectrometria de corrente elétrica, 

análise de fluxo magnético de motores e termografia infravermelha, elevando a vida 

útil dos equipamentos, reduzir as despesas com manutenção corretiva, elevar a 

eficiência dos CMBs e consequentemente reduzir as despesas com energia elétrica. 

 

Os consumos horo-sazonais são também fator de significativa relevância nas 

despesas com energia elétrica em qualquer concessionária de saneamento, havendo 

a necessidade de um adequado estudo para analisar as ações que podem ser 

realizadas para reduzir estas despesas. A implantação do Centro de Controle 

Operacional – CCO, bem como dos Distritos de Medição e Controle – DMC auxiliarão 
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na realização destes estudos, do adequado controle do abastecimento e 

consequentemente na melhor tomada de decisão. 

 

Por fim, como as despesas de energia elétrica estão entre as principais despesas de 

exploração da COSANPA, deve-se sempre estar aberto a novas tecnologias e 

parcerias que possam ser realizadas para sua utilização. Atualmente as energias solar 

e eólica já apresentam viabilidade econômica de implantação, com tempos de 

payback que variam entre 5 e 8 anos de acordo com o projeto. Além disso, existe a 

própria energia cinética gerada nos sistemas de bombeamento, que apesar de ainda 

não ser difundida como fonte de energia, já existem estudos que contemplam o uso 

da pressão em adutoras para a geração de energia. Esta ação de buscar fontes 

alternativas para reduzir a despesa energética não deve ser jamais o foco principal da 

concessionária, porém é importante estar aberto a novas tecnologias e futuras 

parcerias que possam aparecer e trazer benefícios para o usuário. 

 

 Projeto de Centro de Controle Operacional - CCO 

 

Conforme demonstrado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, o 

município de Belém conta com sistema de supervisão da maioria dos setores de 

abastecimento, porém trata-se apenas de supervisão dos CMBs e do volume dos 

reservatórios, havendo em alguns casos também controle da pressão de saída para 

a distribuição.  

 

Além das informações repassadas atualmente pelo sistema da COSANPA, o CCO 

realiza também o telecomando de liga/desliga dos conjuntos moto bomba e abertura 

e fechamento de válvulas, principalmente daquelas na entrada dos reservatórios que 

permita uma modulação da vazão do sistema para um melhor equilíbrio do balanço 

hidráulico do sistema de abastecimento de água, assim como controle de vazão e 

pressão em todos os distritos de medição e controle. 

 

A implantação de um sistema completo de supervisão e controle da operação se faz 

extremamente necessário, permitindo melhor monitoramento e controle em tempo real 

das diversas variáveis das unidades operacionais do sistema de abastecimento de 
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água, além de facilitar o acionamento remotamente das elevatórias, boosters e 

válvulas através do CCO. 

 

Sugere-se que o cronograma de implantação esteja relacionado com a substituição 

de conjuntos moto bomba ou dos respectivos acionamentos, ou seja, sempre que 

realizar a melhoria no conjunto moto bomba, implantar também o sistema de 

telemetria e telecomando para controle pelo CCO. 

 

 Projeto de Educação ambiental e Sustentabilidade 

 

O Projeto de Educação Ambiental por parte da concessionária de abastecimento de 

água deve ser um programa contínuo que possibilita o planejamento e o 

gerenciamento das ações de Educação Ambiental em parceria com os diversos 

setores da sociedade. 

 

A iniciativa visa promover e apoiar ações de educação ambiental, tais como: 

transmissão de conhecimentos sobre os processos de abastecimento de água; 

difusão de práticas de conservação do meio ambiente, sobretudo através do uso 

consciente da água; gestão de resíduos e universalização do saneamento básico. 

 

O escopo do Programa deve abranger vários tipos de atividades voltadas 

especialmente a estudantes de instituições de ensino, clientes e comunidades. De 

acordo com cada público, as ações devem ser acompanhadas de material de apoio e 

atividades, como: cartilhas, jogos didáticos, brindes e folders informativos. 

 

Dentre as ações propostas a serem praticadas pela concessionária, pode-se citar: 

 

• Oficinas sobre o tratamento da água e preservação ambiental em escolas, 

comunidades, entre outros. 

• Visitas Orientadas para alunos das redes de ensino, ensinando os processos de 

tratamento de água, bem como o seu uso consciente objetivando a preservação 

ambiental. 

• Concursos culturais objetivando a conscientização ambiental. 
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• Eventos de palestras, oficinas e workshops em datas comemorativas como o Dia 

Mundial da Água e o Dia Mundial do Meio Ambiente. 

• Campanha de limpeza de reservatórios domiciliares. 

• Formação de agentes ambientais mirins que deverão promover a vigilância 

ambiental em parques e rios. 

• Parcerias com a Secretaria de Educação: formando Clubes de Ciências do 

Ambiente, com o objetivo de executar projetos interdisciplinares que visem 

solucionar problemas ambientais locais. 

• Ações de incentivo ao ecoturismo. 

• Publicações periódicas com abordagem de assuntos relativos aos recursos 

naturais da região. 

 

 

 PROGRAMA DE MELHORIAS GERENCIAIS  

 

Este objetivo está direcionado à visão estratégica de melhoria gerencial do sistema 

de abastecimento de água em termos organizacionais, englobando todos os 

programas e respectivas ações estruturantes e não estruturantes voltadas à 

estruturação e aperfeiçoamento gerencial. 

 

Tendo em vista que para a operacionalização do sistema de abastecimento de água 

de Belém, assim como o atendimento às metas definidas neste PMSB, tanto a 

prestadora de serviços, como a Administração Municipal, em especial a SESAN, 

deverão passar por uma reestruturação organizacional. Propõe-se minimamente as 

seguintes ações de reestruturação:  

 

• Planejamento de ações internas ou externas; 

• Gestão de recursos humanos e materiais e de gestão, para atendimento das 

demandas geradas a partir da evolução da universalização dos serviços e da 

implantação dos programas de melhorias propostos.; 

• Estabelecimento de estrutura hierárquica ou horizontal; 

• Estabelecimento de escopo de cada funcionário; 

• Orientações de cultura organizacional. 
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Ainda, para a realização deste programa, são propostos os seguintes projetos: 

 

• Elaboração e implantação do Plano de Risco nas unidades operacionais; 

• Elaboração e implantação de sistema de qualidade; 

• Elaboração e implantação de projeto de manutenção preditiva, preventiva e 

corretiva de todas as unidades operacionais; 

• Implantação de sistema informatizado de indicadores elaborado no presente 

PMSB visando o gerenciamento e controle interno, além de apoio ao 

gerenciamento por parte da Agência Reguladora; 

 

Considerando-se o porte da prestadora dos serviços, assim como da própria 

Administração Municipal, entende-se que para uma reestruturação organizacional, 

nos moldes que está sendo proposto, pode ser necessário a contratação de 

consultorias externar para que o objetivo seja alcançado de forma plena. Deste modo, 

ficará a critério a definição de como implantar este programa.  

 

Estas ações visam uma melhoria na eficiência do atendimento por parte da 

concessionária, bem como uma melhoria na eficiência de arrecadação. Importante 

salientar que diversos projetos apresentados nos programas de universalização e 

melhorias operacionais, como é o caso do projeto de adesão ao sistema de 

abastecimento de água, o recadastramento comercial do projeto de controle de 

redução de perdas e o projeto de micromedição. 

 

 Projeto de Desenvolvimento Organizacional e Modernização da SESAN 

 

Em setembro de 2019, a UCP-PROMABEN contratou a empresa MBS Estratégias e 

Sistemas Ltda, para até o mês de dezembro de 2020, seja efetuada consultoria 

especializada relacionada com algumas dimensões fundamentais para o 

fortalecimento e modernização da SESAN. 

 

Os serviços onde a SESAN terá atuação no segmento referente ao saneamento 

básico são os seguintes: 
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• Efetuar o planejamento de ações de saneamento do município, isoladamente ou 

através de atuação junto a outros órgãos municipais, metropolitanos e estaduais. 

• Execução direta ou por terceiros, sob sua supervisão e fiscalização, de serviços 

e obras de saneamento básico nos eixos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário na área rural do município, com a manutenção da base 

cadastral, inclusive daqueles executados por outros órgãos da administração 

pública; 

• Execução direta ou de serviços terceirizados de projetos de saneamento em 

geral. 

 

A MBS Estratégias e Sistemas Ltda apontou, entre as diversos ações a serem 

desenvolvidas, as seguintes que possuem total aderência ao PMSB, ao PGIRS, às 

leis das políticas municipais de saneamento e de gestão integrada de resíduos sólido 

e à ARBEL: 

 

• PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 2020-2024 

 

Definição de um plano estratégico para a Secretaria, detalhando Planos de Ações 

Estratégicas para implantação nos anos de 2020 a 2024. 

 

Algumas Ações Estratégicas propostas no Plano de Ação Estratégica são 

fundamentais para a nova SESAN, tais como: 

 

• Nova Estrutura Organizacional 

Revisar e implementar proposição de nova estrutura organizacional, com atribuições 

e responsabilidades das unidades organizacionais, contemplando as novas 

atribuições da SESAN pressupostas em decorrência dos Planos PMSB/PGIRS, da 

nova ARBEL e de projetos em desenvolvimento pela UCP/PROMABEN. 

 

• Novo Plano de Cargos e Funções 

Implementar novo PCCR – Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração para nova 

SESAN (o PCCR vigente é de 08/01/1981), contemplando novos perfis de cargos e 

funções, considerando políticas dos órgãos municipais responsáveis. 
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• Plano de Capacitação Técnica Continuada 

Implementar Plano de Capacitação Técnica estruturada e continuada dos 

profissionais alocados à SESAN, podendo ser expandido para demais outros órgãos 

da administração. 

 

•  Plano de Modernização Tecnológica 

Implementar o Sistema de Informação de Saneamento proposto, considerando 

serviços do órgão de tecnologia do governo municipal. 

 

A consultoria especializada contratada para modernização da SESAN entende que, 

com a definição e implantação destas proposições a Secretaria estará apta a 

desempenhar direta e indiretamente a prestação adequada dos serviços de 

saneamento, sob sua responsabilidade, a dar apoio à ARBEL e participar de grupos 

de trabalho e comitês através de indicação da alta administração municipal. 

 

 Projeto de Modernização da Estrutura Organizacional e Operacional da 

Concessionária   

 

Entende-se necessário que a prestadora de serviços passe por um amplo trabalho de 

modernização organizacional e operacional visando acompanhar a evolução das 

obras e serviços necessários para a universalização, bem como para viabilizar a 

operação destes novos sistemas e ainda o atingimento das metas operacionais 

propostas.  

 

Ressaltamos que com a universalização dos serviços de água e esgoto, teremos uma 

ampliação de 300.000 para 530.000 ligações de água e de 50.000 para 470.000 

ligações de esgoto, o que vai demandar também a operação otimizada dos sistemas. 

 

Sugere-se que, caso a concessionária não disponha de profissionais internos 

qualificados e disponíveis para desenvolver este projeto, seja contratado serviço 

terceirizado especializado. 
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Para atender a esta nova realidade propõe-se o desenvolvimento e implantação das 

seguintes ações:  

 

• Adequação de estrutura organizacional e operacional, envolvendo os sistemas 

de recursos humanos, de logística, de contratação de terceiros, de 

planejamento, de informatização, etc; 

• Adequação da gestão de recursos humanos e materiais; 

• Capacitação dos recursos humanos; 

• Ampla atuação em benchmarking, buscando identificar e aplicar as melhores 

práticas no saneamento. 

 

Ainda, complementando este projeto, são propostas as seguintes ações: 

 

• Elaboração e implantação do Plano de Risco nas unidades operacionais; 

• Implantação de sistema informatizado de indicadores elaborado no presente 

PMSB visando o gerenciamento e controle interno, além de apoio ao 

gerenciamento por parte da Agência Reguladora.  

 

Sugere-se que aliado a todas estas ações propostas, que por sua vez, tem o objetivo 

de otimizar a gestão da prestadora dos serviços, sejam buscadas as certificações ISO 

– International Organization for Standardization (Organização Internacional para 

Padronização).  

 

No Brasil, a organização está ligada à Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), instaurando um padrão que não só eleva a competitividade da empresa, mas 

redefine os procedimentos, tornando-a um referencial. 

 

Dentre as diversas certificações que a ISO oferece, destacam-se três certificações 

que se enquadram diretamente à prestadora dos serviços de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário de Belém: a ISO 9001, ISO 14001 e ISO 50001.  

 

A ISO 9001 tem como propósito melhorar a gestão da organização, através da 

implantação de um sistema de gestão definido minimamente por: 
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• Identificação do contexto que a organização está inserida; 

• Visão holística da organização utilizando a abordagem de processos; 

• Identificação de riscos que podem prejudicar o andamento das atividades; 

• Medição e avaliação dos resultados do desempenho e eficácia dos processos 

estabelecidos; 

• Melhoria contínua do processo gerencial; 

• Monitoramento contínuo da satisfação dos clientes/usuários.  

 

A ISO 14001 refere-se à sustentabilidade ambiental da organização, uma vez que não 

basta ter uma atuação apenas ecologicamente correta e não atuar com a gestão 

ambiental de forma estratégica, priorizando o desenvolvimento sustentável da 

organização e de suas operações.  

 

A ISO 14001 traz além de questões estratégicas, a preocupação com a cadeia de 

valor, ciclo de vida e ganhos econômicos, pois ao reduzir o consumo de recursos, 

também reduz custos operacionais.  

 

Por fim, a ISO 50001 aborda a gestão e a conservação de energia, que auxilia as 

organizações a aprimorar o desempenho energético, aumentando a eficiência de seus 

processos e reduzindo seus impactos ambientais.  

 

A implantação de um sistema de gestão de energia, considerando as diretrizes da 

ISO, pode trazer, além dos ganhos ambientais, ganhos econômicos à prestadora de 

serviços, tendo em vista que as despesas de energia elétrica estão entre as principais 

despesas de exploração da COSANPA, conforme abordado no Projeto de Eficiência 

Energética.  

 

 Projeto de Eficiência na Arrecadação 

 

As ações recomendadas para melhorar a eficiência na arrecadação, que está 

atualmente na faixa de 73% evoluindo para a meta de 96% no ano 11, são as 

seguintes: 
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• Implantação de uma política de corte e supressão, com as seguintes condições: 

✓ que seja dada ampla publicidade antecipada da política de corte a ser 

praticada; 

✓ que seja impessoal e que tenha um planejamento de atuar prioritariamente 

nos maiores inadimplentes; 

✓ que sejam utilizados materiais de reconhecida eficiência na interrupção do 

abastecimento domiciliar; 

✓ que a mão de obra utilizada esteja devidamente capacitada; 

✓ adequar o sistema comercial para geração de relatórios de acompanhamento 

geral das atividades de corte e de pagamentos; 

✓ que seja implantada uma rotina de verificação dos cortes efetuados e que não 

tenham sido solicitadas as devidas religações; 

✓ que as fraudes identificadas levem a uma supressão da ligação, além das 

outras penalidades passíveis de serem aplicadas; 

✓ Capacitação dos leituristas para atuar nas ações de fiscalização do corte; 

• Acompanhar os grandes clientes de forma individual, identificando públicos e 

privados adaptando os métodos de cobrança a cada circunstância; 

• Recorrer à utilização de apoio interno ou externo (por exemplo, agências 

jurídicas de cobrança, assessorias legais, equipes especiais, etc.) para diminuir 

e melhorar a gestão do nível de inadimplentes; 

• Flexibilizar aos clientes os procedimentos de cobrança para dívidas 

problemáticas (parcelamento de contas, descontos e outros). 

• Inclusão do tema nos projetos de educação ambiental que serão implementados; 

 

 Projeto de Tarifa de Disponibilidade Operacional 

 

Objetivando a redução do desperdício no uso da água tratada, propõe-se um projeto 

de implantação de uma Tarifa de Disponibilidade Operacional – TDO. Conforme 

demonstrado no diagnóstico, a estrutura tarifária do sistema de abastecimento de 

água de Belém não estimula o consumo consciente dos recursos hídricos. Isto se dá 

pelo fato de a tarifa mínima de água considerar um consumo de 10 m³ para uma única 

unidade consumidora, ou seja, uma residência com consumo de 5 m³ paga o mesmo 

valor que uma residência com consumo de 10 m³. 
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No modelo de uma Tarifa de Disponibilidade Operacional – TDO, fica definida uma 

tarifa fixa para cada classe de consumo, acrescido de um valor por cada m³ 

consumido. Deste modo, tem-se os seguintes exemplos: 

 

• Uma unidade consumidora que consumir 1 m³ pagará a TDO acrescida do custo 

de 1 m³; 

• Uma unidade consumidora que consumir 5 m³ pagará a TDO acrescida do custo 

de 5 m³; 

• Uma unidade consumidora que consumir 10 m³ pagará a TDO acrescida do 

custo de 10 m³; 

• Uma unidade consumidora que consumir N m³ pagará a TDO acrescida do custo 

de N m³.  

 

Como o cidadão poderá identificar a redução na sua conta de água com a economia 

de cada m³, certamente haverá uma maior conscientização ambiental quanto ao 

consumo racional da água em Belém, resultando em redução do consumo, redução 

da tarifa e consequentemente no aumento da eficiência na arrecadação. 
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3. HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS E/OU AÇÕES DE INTERVENÇÃO 

PRIORITÁRIOS  

 

A definição da hierarquização das ações de intervenção prioritária teve como 

instrumentos básicos as diretrizes, objetivos e metas definidas ao longo do período de 

planejamento. 

 

Para a definição das ações prioritárias, foram consideradas as relevâncias das ações 

no que se refere aos dois objetivos principais do Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Belém: Universalização e Melhoria na Qualidade da Prestação do Serviço. 

 

Uma vez que os objetivos foram tratados neste planejamento por meio de programas 

específicos que reúnem ações capazes de viabilizar seu sucesso, sua prioridade é 

reflexo do resultado das prioridades de suas ações, identificado através da média dos 

resultados.  

 

Tais resultados foram obtidos através da análise de relevância de cada ação. A 

avaliação das relevâncias das ações para ambos os programas foi categorizada 

segundo três graus de relevância:  

 

• Alta relevância: 5 (cinco) pontos; 

• Média relevância: 3 (três) pontos; 

• Baixa relevância: 1 (um) ponto. 

 

A ponderação resulta da multiplicação dos pontos de Universalização x Melhoria na 

Qualidade. Foram consideradas ações críticas ou as mais significativas aquelas cujo 

resultado da multiplicação da Universalização x Melhoria na Qualidade atingiu 25 

pontos, ou seja, correspondeu a uma ação de relevância máxima. 

 

A classificação serviu de referência para a hierarquização das ações propostas pelo 

PMSB, sendo que para o sistema de abastecimento de água, a relação das ações e 

suas respectivas relevâncias de priorização são apresentadas no Quadro 180. 
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Quadro 180: Hierarquização das Ações Prioritárias. 

Objetivos e Metas Programas e Projetos Universalização  
Melhoria da 
Qualidade 

Prioridade  

UNIVERSALIZAÇÃO  

Captação e Adução de Água Bruta 5 3 15 

Estação de Tratamento de Água 1 1 1 

Adutoras de Água Tratada 5 5 25 

Reservatórios 5 5 25 

Estações Elevatórias de Água Tratada 5 5 25 

Ampliação da Rede de Distribuição 5 5 25 

Ampliação das Ligações Prediais 5 5 25 

Projeto de Adesão ao Sistema 5 5 25 

Projeto de Abastecimento por Sistemas Individuais 5 5 25 

Média 21 

MELHORIAS 
OPERACIONAIS E 
QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS 

Captação e Adução de Água Bruta 3 5 15 

Estação de Tratamento de Água 5 5 25 

Reservatórios 3 5 15 

Estações Elevatórias de Água Tratada 3 5 15 

Projeto de Controle e Redução de Perdas 5 5 25 

Projeto de Eficiência Energética 3 5 15 

Projeto de Centro de Controle Operacional 3 3 9 

Projeto de Educação Ambiental e Sustentabilidade 3 5 15 

Média 17 

MELHORIAS 
OGANIZACIONAIS 

E GERENCIAIS  

Projeto de Desenvolvimento Organizacional 1 5 5 

Projeto da Tarifa de Disponibilidade Operacional 1 5 5 

Média 5 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 
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4. DEFINIÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTO GERAL 

 

Baseado em todas as projeções apresentadas no item II e nos programas, projetos e 

ações apresentados no item III, foi elaborado um cronograma físico financeiro do 

CAPEX do sistema de abastecimento de água, objetivando o atendimento de todas 

as metas estabelecidas no item II. 

 

Importante salientar que o Plano Municipal de Saneamento Básico é um plano de 

metas, portanto, cabe ao Poder Público o cumprimento das metas estabelecidas no 

item II. Os programas projetos e ações apresentados no presente relatório e que 

culminaram no seguinte cronograma físico financeiro são apenas propostas para o 

atendimento das metas estabelecidas. Ou seja, não há impedimento para a 

concessionária do sistema de abastecimento de água executar outras proposições 

que não sejam as apresentadas neste planejamento, desde que, atendam nos prazos 

devidos as metas estabelecidas. 

 

Considerando as propostas apresentadas, tem-se um CAPEX projetado ao longo dos 

20 anos de período de planejamento, um montante de R$ 928.387.171, sendo R$ 

446.671.768 para os programas projetos e ações visando a universalização, R$ 

475.615.403 visando as melhorias operacionais e na qualidade da prestação dos 

serviços e R$ 6.100.000 objetivando as melhorias gerencias e organizacionais. 

 

Nos Quadros 181 e 182 são apresentados os investimentos projetados para o sistema 

de abastecimento de água de Belém. 
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Quadro 181: Cronograma Físico-Financeiro do Sistema de Abastecimento de Água. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 

 

Descrição Quant. Unid.

Preço 

Unitário  

(R$)

Total (R$)
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20

300.000 400.000 3.550.000 400.000 400.000 400.000 700.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Substituição dos CMB's antigos da captação do Rio Guamá 4 Unid. 400.000 1.600.000 1.600.000

Instalação de um CMB na Estrutura Recente da Captação do Rio Guamá 1 Unid. 400.000 400.000 400.000

Substituição dos CMB's antigos da captação do Lago Bolonha 4 Unid. 400.000 1.600.000 1.600.000

Instalação de um CMB na Estrutura Recente da Captação do Lago Bolonha 1 Unid. 400.000 400.000 400.000

Substituição dos CMB's de Recalque para a ETA 5º Setor 2 Unid. 350.000 700.000 700.000

Instalação de um CMB Reserva no Recalque da ETA 5º Setor 1 Unid. 350.000 350.000 350.000

Elaboração de Estudo Hidrogeológico na Ilha de Mosqueiro 1 Verba 100.000 100.000 100.000

Instalação de Poços Profundos na Ilha de Mosqueiro (Cerca de 70 L/s) 3 Unid. 400.000 1.200.000 400.000 400.000 400.000

Instalação de Poços Profundos na Ilha de Cotijuba (Cerca de 56 L/s) 2 Unid. 300.000 600.000 300.000 300.000

0 18.751.899 18.046.261 9.109.345 9.555.210 854.760 1.330.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adutora de Água Tratada Augusto Montenegro - 1200 mm a 500 mm 16.253 m 1.775,00 28.849.075 18.751.899 10.097.176

Adutora de Água Tratada Ilha de Outeiro - 500 mm 10.799 m 1.130,00 12.202.870 6.101.435 6.101.435

Adutora CDP - 500 mm 4.244 m 1.130,00 4.795.720 4.795.720

Subadutora Panorama XXI - 250 mm 338 m 430,00 145.340 145.340

Subadutora Catalina - 150 mm 1.652 m 265,00 437.780 437.780

Subadutora Benguí - 300 mm 112 m 610,00 68.320 68.320

Subadutora Coqueiro - 300 mm 1.961 m 610,00 1.196.210 1.196.210

Subadutora Pratinha - 200 mm 3.458 m 340,00 1.175.720 1.175.720

Subadutora Pratinha II - 200 mm 751 m 340,00 255.340 255.340

Subadutora Ariri Bolonha - 300 mm 2.045 m 610,00 1.247.450 1.247.450

Subadutora Benjamim Sodré/Sideral - 300 mm 540 m 610,00 329.400 329.400

Subadutora Cordeiro de Farias - 300 mm 303 m 610,00 184.830 184.830

Subadutora Mata Fome - 300 mm 3.159 m 610,00 1.926.990 1.926.990

Subadutora Canarinho - 150 mm 954 m 265,00 252.810 252.810

Subadutora IPASEP - 300 mm 1.534 m 610,00 935.740 935.740

Subadutora Tenoné - 300 mm 2.392 m 610,00 1.459.120 1.459.120

Subadutora Paracuri - 200 mm 1.567 m 340,00 532.780 532.780

Subadutora São Roque - 200 mm 311 m 340,00 105.740 105.740

Subadutora COHAB - 200 mm 509 m 340,00 173.060 173.060

Subadutora Águas Negras - 200 mm 127 m 340,00 43.180 43.180

Subadutora Água Boa - 200 mm 1.373 m 340,00 466.820 466.820

Subadutora Brasília - 200 mm 2.539 m 340,00 863.260 863.260

0 0 12.875.000 6.460.000 10.490.000 4.060.000 830.000 3.435.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reservatório Apoiado Benguí 5.000 m³ 800 4.000.000 4.000.000

Reservatório Apoiado Catalina 3.000 m³ 800 2.400.000 2.400.000

Reservatório Apoiado Pratinha 2.000 m³ 800 1.600.000 1.600.000

Reservatório Apoiado Cordeiro de Farias 3.000 m³ 800 2.400.000 2.400.000

Reservatório Apoiado Mata Fome 3.000 m³ 800 2.400.000 2.400.000

Reservatório Apoiado Canarinho 3.000 m³ 800 2.400.000 2.400.000

Reservatório Apoiado Coqueiro 3.000 m³ 800 2.400.000 2.400.000

Reservatório Apoiado Benjamim Sodré/Sideral 2.000 m³ 800 1.600.000 1.600.000

Reservatório Apoiado Ariri Bolonha 2.000 m³ 800 1.600.000 1.600.000

Reservatório Apoiado IPASEP/Satélite 2.000 m³ 800 1.600.000 1.600.000

Reservatório Apoiado IPASEP/Maguari 1.000 m³ 800 800.000 800.000

Reservatório Apoiado Eduardo Angelim 1.000 m³ 800 800.000 800.000

Reservatório Apoiado Tenoné 1.000 m³ 800 800.000 800.000

Reservatório Apoiado Águas Negras 1.000 m³ 800 800.000 800.000

Reservatório Apoiado Morada de Deus 1.000 m³ 800 800.000 800.000

Reservatório Apoiado COHAB 1.000 m³ 800 800.000 800.000

Reservatório Apoiado São Roque 1.000 m³ 800 800.000 800.000

Reservatório Apoiado Souza Franco 3.000 m³ 800 2.400.000 2.400.000

Reservatório Apoiado Paracuri 2.000 m³ 800 1.600.000 1.600.000

Reservatório Apoiado Brasília 500 m³ 800 400.000 400.000

Reservatório Apoiado São João do Outeiro 2.000 m³ 800 1.600.000 1.600.000

Reservatório Apoiado Água Boa 500 m³ 800 400.000 400.000

Reservatório Apoiado Baía do Sol 600 m³ 800 480.000 480.000

Reservatório Apoiado Carananduba 600 m³ 800 480.000 480.000

Reservatório Apoiado Murubira 2.000 m³ 800 1.600.000 1.600.000

Reservatório Apoiado 5º Rua 1.000 m³ 800 800.000 800.000

Implantação de Sistema de Telemetria nos Novos Reservatórios 26 Unid. 15.000 390.000 75.000 60.000 90.000 60.000 30.000 75.000

0 0 3.200.000 6.560.000 9.840.000 6.560.000 3.280.000 8.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estações Elevatórias de Água Tratada Junto aos Novos Reservatórios  26 Verba 450.000 11.700.000 2.250.000 1.800.000 2.700.000 1.800.000 900.000 2.250.000

Acionamentos Por inversor de Frequência das Elevatórias 26 Verba 40.000 1.040.000 200.000 4.160.000 6.240.000 4.160.000 2.080.000 5.200.000

Abrigo dos Conjuntos Moto Bomba 2.600 m² 1.500 3.900.000 750.000 600.000 900.000 600.000 300.000 750.000

6.451.230 20.963.640 21.393.446 21.981.426 22.594.875 23.235.696 26.005.691 21.203.031 16.117.128 16.654.525 17.219.605 14.824.152 9.042.837 9.314.624 9.602.160 9.906.699 7.281.883 7.496.572 7.723.141 7.962.425

Implantação de Redes de Abastecimento de Água 1.671.685 m 115,00 192.243.721 4.201.627 13.568.768 13.846.961 14.227.533 14.624.589 15.039.362 16.832.249 13.723.715 10.431.851 10.779.682 11.145.432 9.594.969 5.852.999 6.028.913 6.215.022 6.412.135 4.713.217 4.852.175 4.998.822 5.153.699

Novas Ligações de Águas 232.736 unid. 450,00 104.731.064 2.249.603 7.394.872 7.546.485 7.753.893 7.970.286 8.196.334 9.173.443 7.479.317 5.685.277 5.874.842 6.074.173 5.229.183 3.189.838 3.285.710 3.387.138 3.494.563 2.568.666 2.644.397 2.724.319 2.808.725

199.965 657.322 670.799 689.235 708.470 728.563 815.417 664.828 505.358 522.208 539.926 464.816 283.541 292.063 301.079 310.628 228.326 235.058 242.162 249.664

Novas Ligações de Águas 232.736 unid. 40,00 9.309.428 199.965 657.322 670.799 689.235 708.470 728.563 815.417 664.828 505.358 522.208 539.926 464.816 283.541 292.063 301.079 310.628 228.326 235.058 242.162 249.664

208.536 1.223.186 1.792.065 1.356.000 1.607.657 1.075.171 988.836 1.029.086 498.675 515.302 532.786 458.669 279.791 288.201 297.097 306.520 225.306 231.949 238.959 246.363

Projetos de Obras Para Universalização 3% Verba 425.671.768 12.770.153 208.536 1.223.186 1.792.065 1.356.000 1.607.657 1.075.171 988.836 1.029.086 498.675 515.302 532.786 458.669 279.791 288.201 297.097 306.520 225.306 231.949 238.959 246.363

TOTAL DO PROGRAMA 6.951.195 40.772.861 59.735.505 45.200.006 53.588.554 35.839.019 32.961.189 34.302.860 16.622.486 17.176.733 17.759.531 15.288.968 9.326.378 9.606.687 9.903.239 10.217.327 7.510.209 7.731.630 7.965.303 8.212.089

Estações Elevatórias de Água Tratada  

Projeto de Adesão ao Sistema de Abastecimento de Água

446.671.768

PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Manancial, Captação e Adução de Água Bruta

Sistema de Reservação 

Evolução de Redes e Ligações Prediais de Água 

Adutoras de Água Bruta e Tratada

Projetos de Obras Para Universalização
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Quadro 182: Cronograma Físico-Financeiro do Sistema de Abastecimento de Água. 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla. 

Descrição Quant. Unid.

Preço 

Unitário  

(R$)

Total (R$) ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20

60.000 1.360.000 260.000 360.000 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Implantação de Sistema de Gradeamento Mecanizado na Captação do Rio Guamá 1 Verba 150.000 150.000 150.000

Melhorias da Casa de Bombas na Captação do Rio Guamá 1 Verba 100.000 100.000 100.000

Melhorias do Abrigo dos Componentes Elétricos 1 Verba 50.000 50.000 50.000

Implantação de Acionamento por Soft Start nos CMB's da Captação do Rio Guamá 5 Unid. 80.000 400.000 400.000

Implantação de Sistema de Gradeamento Mecanizado na Captação do Lago Bolonha 1 Verba 150.000 150.000 150.000

Melhorias da Casa de Bombas na Captação do Lago Bolonha 1 Verba 100.000 100.000 100.000

Melhorias do Abrigo dos Componentes Elétricos 1 Verba 50.000 50.000 50.000

Implantação de Acionamento por Soft Start nos CMB's da Captação do Lago Bolonha 5 Unid. 80.000 400.000 400.000

Implantação de Acionamento por Soft Start nos CMB's da Captação do Canal do Yuna 5 Unid. 80.000 400.000 400.000

Implantação de Acionamento por Soft Start nos Poços Existentes 24 Unid. 15.000 360.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

2.200.000 0 5.000.000 500.000 2.500.000 2.500.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Melhorias Estruturais no Prédio Operacional 1 Verba 300.000 300.000 300.000

Implantação de Sistema de Tratamento de Lodo 1 Verba 5.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000

Implantação de Gerador de Energia Elétrica 1 Verba 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Instalação do sistema de floculação Mecanizada 1 Verba 200.000 200.000 200.000

Substituição das Lâminas dos Decantadores 1 Verba 500.000 500.000 500.000

Implantação de Sistema de Automatização da ETA 1 Verba 5.000.000 5.000.000 5.000.000

0 44.000.000 44.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Implantação de Nova ETA no Local da Estrutura Atual 1.100 L/s 80.000 88.000.000 44.000.000 44.000.000

0 0 0 0 28.000.000 28.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Implantação de Nova ETA no Local da Estrutura Atual 700 L/s 80.000 56.000.000 28.000.000 28.000.000

190.000 0 0 0 0 0 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Substituição dos 3 CMBs da elevatória - 100 cv, 505 m³/h e 36 mca 3 Unid. 90.000 270.000 270.000

Implantação de CMB reserva na elevatória - 100 cv, 505 m³/h e 36 mca 1 Unid. 90.000 90.000 90.000

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs 4 Unid. 25.000 100.000 100.000

52.000 50.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Substituição dos 3 CMBs da elevatória - 40 cv, 307 m³/h e 26 mca 3 Unid. 50.000 150.000 150.000

Implantação de CMB reserva na elevatória - 40 cv, 307 m³/h e 26 mca 1 Unid. 50.000 50.000 50.000

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs 4 Unid. 13.000 52.000 52.000

140.000 130.000 0 0 0 0 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Substituição dos 2 CMBs da elevatória - 150 cv, 868 m³/h e 35 mca 3 Unid. 130.000 390.000 390.000

Implantação de CMB reserva na elevatória - 150 cv, 868 m³/h e 35 mca 1 Unid. 130.000 130.000 130.000

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs 4 Unid. 35.000 140.000 140.000

120.000 0 0 0 0 0 0 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Substituição dos 3 CMBs da elevatória - 906 m³/h e 35 mca 3 Unid. 160.000 480.000 480.000

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs 3 Unid. 40.000 120.000 120.000

120.000 180.000 0 0 0 0 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Melhorias na Infraestrutura de abrigo dos CMBs 1 Verba 50.000 50.000 50.000

Substituição dos 2 CMBs da elevatória - 200 cv, 1.000 m³/h e 30 mca 2 Unid. 180.000 360.000 360.000

Implantação de CMB reserva na elevatória - 200 cv, 1.000 m³/h e 30 mca 1 Unid. 180.000 180.000 180.000

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs 3 Unid. 40.000 120.000 120.000

105.000 130.000 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Substituição dos 2 CMBs da elevatória - 150 cv, 906 m³/h e 35,1 mca 2 Unid. 130.000 260.000 260.000

Implantação de CMB reserva na elevatória - 150 cv, 906 m³/h e 35,1 mca 1 Unid. 130.000 130.000 130.000

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs 3 Unid. 35.000 105.000 105.000

52.000 50.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Substituição dos 3 CMBs da elevatória - 40 cv, 307 m³/h e 26 mca 3 Unid. 50.000 150.000 150.000

Implantação de CMB reserva na elevatória - 40 cv, 307 m³/h e 26 mca 1 Unid. 50.000 50.000 50.000

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs 4 Unid. 13.000 52.000 52.000

150.000 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Substituição dos 3 CMBs da elevatória - 300 cv, 1.892 m³/h e 35,3 mca 3 Unid. 250.000 750.000 750.000

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs 3 Unid. 50.000 150.000 150.000

240.000 300.000 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Substituição dos 3 CMBs da elevatória - 400 cv, 2.426 m³/h e 34 mca 3 Unid. 300.000 900.000 900.000

Implantação de CMB reserva na elevatória - 400 cv, 2.426 m³/h e 34 mca 1 Unid. 300.000 300.000 300.000

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs 4 Unid. 60.000 240.000 240.000

105.000 0 0 0 0 0 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Substituição dos 3 CMBs da elevatória - 150 cv, 400 m³/h e 35 mca 3 Unid. 130.000,00 390.000 390.000

Implantação de acionamento por inversor de frequência nos CMBs 3 Unid. 35.000,00 105.000 105.000

0 0 250.000 200.000 300.000 200.000 100.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Melhorias Estruturais nos Reservatórios 22 Verba 50.000 1.100.000 250.000 200.000 300.000 200.000 100.000 50.000

27.549.601 20.288.035 20.400.612 14.571.210 14.703.143 12.663.855 12.988.254 27.534.696 20.301.074 20.457.684 8.076.174 7.997.302 5.466.847 5.791.127 20.306.945 13.132.252 13.060.966 9.192.540 9.101.049 6.558.039

Atualização Cadastral da Rede de Distribuição 2.163.536 m 10,00 21.635.359 7.211.786 7.211.786 7.211.786

Recadastramento Comercial e Caça fraude 301.328 Unid. 19,00 5.725.234 1.908.411 1.908.411 1.908.411

Pesquisa de Vazamentos Não Visíveis 60.803.296 m 0,85 51.682.802 1.839.006 1.914.434 1.991.233 2.070.132 2.151.225 2.234.611 2.329.796 2.428.208 2.502.199 2.578.666 2.657.737 2.726.109 2.796.498 2.869.009 2.913.090 3.020.855 3.086.483 3.153.841 3.190.789 3.228.882

Substituição Redes Antigas ou Inadequadas 378.624 m 145,00 54.900.480 5.490.048 5.490.048 5.490.048 5.490.048 5.490.048 5.490.048 5.490.048 5.490.048 5.490.048 5.490.048

Susbtituição de Hidrômetros 1.402.035 Unid. 105,00 147.213.689 14.845.216 7.958.222 7.994.000 3.994.110 4.044.951 1.922.276 2.151.491 16.599.521 9.291.907 9.372.050 5.418.437 5.271.193 2.670.349 2.922.117 17.393.855 10.111.397 9.974.483 6.038.698 5.910.260 3.329.157

Implantação Distritos de Medição e Controle 2.163.536 m 12,50 27.044.199 2.704.420 2.704.420 2.704.420 2.704.420 2.704.420 2.704.420 2.704.420 2.704.420 2.704.420 2.704.420

Implantação de Macromedidores nos DMCs 125 Unid. 25.000 3.125.000 312.500 312.500 312.500 312.500 312.500 312.500 312.500 312.500 312.500 312.500

Implantação de Macromedidores nas Entradas e Saídas das ETA's 6 Unid. 75.000 450.000 450.000

3.600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Implantação CCO 1 Verba 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Manutenção do CCO 1 Verba 12.000.000 12.000.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Ações de Educação Ambiental e Sustentabilidade 1 Vb 6.000.000 6.000.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

1.296.508 2.268.641 2.121.318 492.936 1.390.894 1.326.716 425.648 974.541 633.032 637.731 266.285 263.919 188.005 197.734 633.208 417.968 415.829 299.776 297.031 220.741

Projetos de Melhorias Operacionais 3% Verba 402.748.762 12.082.463 1.046.508 2.018.641 2.121.318 492.936 1.390.894 1.326.716 425.648 974.541 633.032 637.731 266.285 263.919 188.005 197.734 633.208 417.968 415.829 299.776 297.031 220.741

Projeto de Eficiência Energética 1 Vb 500.000 500.000 250.000 250.000

TOTAL DO PROGRAMA 34.883.601 67.288.035 70.710.612 16.431.210 46.363.143 44.223.855 14.188.254 32.484.696 21.101.074 21.257.684 8.876.174 8.797.302 6.266.847 6.591.127 21.106.945 13.932.252 13.860.966 9.992.540 9.901.049 7.358.039

2.300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Projeto de Desenvolvimento Organizacional e Modernização da SESAN 1 Vb 2.900.000 2.900.000 1.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Projeto de Modernização da Estrutura Organizacional e Operacional da Concessionária 1 Vb 2.900.000 2.900.000 1.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Projeto de Tarifa de Disponibilidade Operacional 1 Vb 300.000 300.000 300.000

TOTAL DO PROGRAMA 2.300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

TOTAL DO CAPEX - SAA 44.134.795 108.260.896 130.646.117 61.831.216 100.151.698 80.262.874 47.349.443 66.987.556 37.923.560 38.634.416 26.835.705 24.286.270 15.793.225 16.397.814 31.210.184 24.349.578 21.571.175 17.924.170 18.066.352 15.770.129

Projetos de Centro de Controle Operacional

475.615.403

Manancial, Captação e Adução de Água Bruta

ETA Bolonha

Reservatórios

ETA São Brás

ETA 5º Setor

Elevatória de Água Tratada 1º Setor

Elevatória de Água Tratada 2º Setor

Elevatória de Água Tratada 9º Setor

Projetos de Melhorias Operacionais

PROGRAMA DE MELHORIA ORGANIZACIONAL E GERENCIAL 

928.387.171

6.100.000

Projetos Educacionais de Sustentabilidade

Elevatória de Água Tratada 10º Setor

PROGRAMA DE MELHORIA OPERACIONAL

Projeto de Controle e Redução de Perdas 

Elevatória de Água Tratada 3º Setor

Elevatória de Água Tratada 4º Setor

Elevatória de Água Tratada 5º Setor

Elevatória de Água Tratada 6º Setor

Elevatória de Água Tratada 7º Setor

Elevatória de Água Tratada 8º Setor

Projeto de Melhorias nas Unidades Operacionais
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5. COMPATIBILIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DO PMSB COM OS OBJETIVOS DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Foi realizada uma compatibilização para demonstrar como as ações propostas no 

planejamento estratégico do sistema de abastecimento de água de Belém auxiliarão 

o município no atendimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 

Nas Figuras 429 a 432 estão apresentados para cada Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável, as respectivas ações do sistema de abastecimento de água que de forma 

direta ou indireta estão relacionados aos ODS. 
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Figura 429: Compatibilização PMSB e ODS - Sistema de Abastecimento de Água. 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 430: Compatibilização PMSB e ODS - Sistema de Abastecimento de Água 
(Continuação). 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 431: Compatibilização PMSB e ODS - Sistema de Abastecimento de Água 
(Continuação). 

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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Figura 432: Compatibilização PMSB e ODS - Sistema de Abastecimento de Água 
(Continuação). 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 
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6. AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

 

Para identificação das origens e dos eventos de emergências e contingências 

registrados para cada componente do saneamento básico de Belém, foram utilizados 

os materiais levantados, avaliados e apresentados na etapa de Diagnóstico do PMSB. 

 

 

 EMBASAMENTO LEGAL 

 

O embasamento legal para as ações de Contingências e Emergências do Plano de 

Saneamento Básico serão devidamente apresentadas nas normas abaixo 

destacadas, vejamos:  
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Lei Federal 11.445, de 05 de Janeiro de 2007. 

 

A obrigação da existência de estudos que tratem de ações de emergência e 

contingência nos serviços de saneamento tem amparo na Lei Federal nº 11.445/2007, 

a qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política 

federal de saneamento básico.  

Com o advento da Lei 11.445/2007, atualizou-se no âmbito legislativo, a política 

pública de saneamento básico brasileiro, que consiste no abastecimento de água, o 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, drenagem e 

o manejo de águas pluviais (alterações trazidas pela lei nº 13.308/2016). 

As fundamentações legais para a apresentação dos Planos de Emergência e 

Contingência estão previstas no artigo 19, inciso IV, e artigo 23, inciso XI, ambos da 

Lei 11.445/2007. A norma prevê, também, a possibilidade de interrupção dos serviços 

de saneamento decorrentes de situações de emergências que atinjam a segurança 

de pessoas e bens, referendada no artigo 40, inciso I, da Política Federal de 

Saneamento Básico em comento. 

 

Decreto Federal Nº 7.217, de 21 de junho de 2010. 

 

 

O Decreto Federal nº 7.217/2010, regulamentou a Lei Federal nº 11.445/2007, 

estabelecendo diretrizes nacionais para o saneamento básico. Referido dispositivo 

legal, abrange, também, as ações de emergência e contingência, devidamente 

arroladas no artigo 17, caput e inciso I e artigo 21 caput e parágrafo único, ambos do 

Decreto Federal 7.217/2010. 

 

Resolução Recomendada MC Nº 75, de 02 de julho de 2009. 

 

O Ministério das Cidades, juntamente com o Conselho das Cidades, editaram a 

Resolução Recomendada nº 75/2009, visando levar ao conhecimento dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, diretrizes relativas à Política de Saneamento Básico e 

ao conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico.  
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O aludido diploma legal apresenta um rol de conteúdo mínimo que deve constar no 

Plano Municipal de Saneamento Básico, assim como os planos de ações frente aos 

eventos de emergência e contingência, que estão disciplinados no artigo 4º, inciso III 

e IV, alíneas “a”, “b” e “c”, da Resolução supramencionada. 

 

Lei Estadual Nº 7.731, de 20 de setembro de 2013. 

 

A Lei nº 7.731/2013 instituiu a Política Estadual de Saneamento Básico no âmbito do 

Estado do Pará, resguardando as ações de Contingência e Emergência no artigo 50, 

inciso XI, do mencionado dispositivo legal. 

 

Lei Municipal nº 9.576, de 22 de maio de 2020. 

 

A recentíssima Lei nº 9.576/2020 trouxe em seu corpo legal a transformação da 

Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém - AMAE/BELÉM em 

Agência Reguladora Municipal de Belém – ARBEL, ficando revogado o parágrafo 

único, do art. 1º e os demais artigos da Lei nº 8.630 de 07 de fevereiro de 2008. 

 

As ações de emergência e contingência da novel legislação estão previstas nos artigo 

11, inciso XI e artigo 21, § 1ª, da Lei nº 9.576/2020.  

 

Resoluções AMAE/Belém: 

 

 

Nº 003, de 12 de agosto de 2016: 

 

 

A então Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém – AMAE/BELÉM 

elaborou uma série de resoluções, dentre elas destacamos a de nº 003/2016, que 

definiu as diretrizes para a elaboração e implementação do Plano de Contingência e 

Emergência dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do 

Município de Belém, devendo ser destacados o parágrafo único, inciso I, do artigo 1º, 

da resolução nº 003/2016, assim como o artigo 2º, que estabeleceu o prazo de até 24 

(vinte e quatro) meses para a apresentação do Plano de Contingência e Emergência 



 

679 

  

pelos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. 

Considerando o prazo acima mencionado, denota-se que a Companhia de 

Saneamento do Pará – COSANPA deveria ter apresentado até agosto/2018, porém 

apresentou em período posterior, estando de acordo com as resoluções da ARBEL. 

No tocante à elaboração do Plano de Contingência e Emergência, foi instituído no 

artigo 3º, incisos I, II, III, IV, V e VI um roteiro básico a seguir cumprido, da mesma 

maneira que deverá ser incluso as ações de, prevenção, mitigação, preparo, alerta, 

resposta, reabilitação e reconstrução, que estão arroladas no artigo 4º, parágrafos 1º, 

2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da resolução em destaque.  

 

Resolução AMAE/Belém Nº 002, de 06 de julho de 2017 

 

 

A Resolução AMAE/Belém nº 002/2017, regulamentou as condições gerais na 

prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do 

município de Belém, destacando as responsabilidades do Prestador de Serviços e dos 

Usuários, no que concernem as ações de Emergências e Contingências, no artigo 

158, § 3º, da resolução 002/2017. 

 

Primeira Revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico – PMSB 

 

A versão original do Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, principal 

instrumento da política pública nacional de saneamento básico, foi elaborada pelo 

Governo Federal com um amplo processo participativo e em total consonância com a 

Lei Federal Nº 11.445/2007 (Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico).  

 

O Plano contempla uma abordagem integrada do saneamento básico, incluindo os 

quatro componentes: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas, devendo ser elaborados com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliados 

anualmente e revisados a cada 10 (dez) anos, preferencialmente em períodos 
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coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais, nos termos do artigo 52, § 2º, 

da Lei 11.445/2007. 

De forma a atender a legislação vigente, o Ministério de Desenvolvimento Regional 

(que absorveu o antigo Ministério das Cidades), através da Secretaria Nacional de 

Saneamento, publicou em 07 de março de 2019 a primeira revisão do PLANSAB para 

consulta. As próximas etapas contemplam a apreciação do documento em consulta e 

audiências públicas, a apreciação pelos conselhos e pelo Ministro do 

Desenvolvimento Regional e, finalmente, o encaminhamento da proposta de decreto.  

Nesta revisão do PLANSAB foram previstos recursos destinados a medidas de 

emergência e contingência, os quais estão contemplados no quesito “Gestão”, como 

uma das ações estruturantes para os quatro eixos do saneamento básico. Tais 

medidas estão assim caracterizadas (Tabela 8.2 da revisão do PLANSB):  

– Diretrizes: Promover a interlocução e a articulação do PLANSAB com planos 

municipais, estaduais e regionais de saneamento básico, e com outros planos 

setoriais correlatos, assegurando a intersetorialidade das ações de saneamento 

básico com as políticas de saúde, de desenvolvimento urbano e regional, habitação, 

proteção ambiental, e recursos hídricos, entre outras.  

–  Código:  A 13 * 

–   Estratégia: Estimular a elaboração de Planos de Segurança da Água (PSA), planos 

de contingência e ações para emergências e desastres, dentre outros. 

–  Competência Federativa Predominante:  Federal, Estadual e Municipal 

–   Principais  Responsáveis  no  Governo Federal:  Ministério  de  Desenvolvimento 

Regional (MDR), Ministério da Saúde (MS), Ministério do meio Ambiente (MMA) e 

Agência Nacional das Águas (ANA).  

–  Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):  Objetivos 

6.1 (alcançar até 2030 o acesso universal e equitativo à água para consumo humano, 

segura e acessível para todos), 6.5 (implementar até 2030 a gestão integrada dos 

recursos hídricos em todos os níveis de governo, inclusive via cooperação 

transfronteiriça) e 17.14 (aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento 

sustentável).  
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 ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES ENVOLVIDOS 

 

A ocorrência de eventos de emergência e  contingência levam obrigatoriamente o 

envolvimento, não somente dos operadores diretos dos serviços de saneamento 

(água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos), mas também, de órgãos e 

entidades municipais e estaduais, e dependendo do grau de sinistro, também os 

federais, que podem efetivamente dar sua contribuição.  

 

No presente item serão listados os órgãos e entidades municipais e estaduais 

importantes no enfrentamento aos possíveis sinistros nos serviços de saneamento.  

 

 Órgãos e Entidades Municipais 

 

A nível municipal alguns órgãos da Prefeitura Municipal de Belém – Pará, sejam eles 

vinculados a administração direta como a administração indireta, vide organograma 

da PMB na Figura 433, bem como entidades representativas da sociedade civil, tem 

a sua devida importância, para em conjunto com os operadores dos serviços de 

saneamento, fazer o enfrentamento de sinistros relacionados a estes serviços.  
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Figura 433: Organograma da Prefeitura Municipal de Belém. 

 
 Fonte: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD    

 

No caso da Prefeitura Municipal de Belém/PA destacam-se os seguintes órgãos e 

entidades (Quadro 183): 

 

Quadro 183: Órgãos/Entidades Municipais para Auxílio em Ações de Emergência e 
Contingência. 

Órgãos/Entidades Municipais Descrição 

SEGEP – Secretaria Municipal 

de Coordenação Geral de 

planejamento e Gestão 

Criada pela Lei Municipal Nº 7.341 de 18 de Março de 1986. É o 

órgão central do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, e 

tem por finalidade atuar no planejamento, coordenação e gestão da 

política global do desenvolvimento do Município de Belém 

SEMMA – Sec. Municipal de 

Meio Ambiente 

Criada pela Lei N° 8.233 de 31 de Janeiro de 2003, e alterada pela 

Lei N° 8.486 de 29 de Dezembro de 2005. Tem por finalidades 

planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as 

atividades que visem à conservação, proteção, preservação, 

recuperação e restauração da qualidade do meio ambiente e as 

áreas verdes públicas localizadas no Município de Belém e 

Regiões Insulares. 

SESAN – Secretaria Municipal 

de Saneamento 

Criada em 17 de dezembro de 1990, a secretaria tem como 

responsabilidade as seguintes atividades: preservação do meio 

ambiente, promoção do saneamento básico (abastecimento de 

http://www.belem.pa.gov.br/semaj/app/Sistema/view_lei.php?lei=7341&ano=1986&tipo=1
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Órgãos/Entidades Municipais Descrição 

água e esgotamento sanitário), administração do setor de 

drenagem urbana e administração do setor de resíduos sólidos. 

SESMA – Secretaria Municipal 

de Saúde 

Atua como gestora do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 

responsável pela elaboração e manutenção de políticas de saúde, 

além de planejar, promover e normatizar ações de proteção da 

saúde na capital. Como parte de sua estrutura, conta com o 

Departamento de Vigilância em Saúde – DEVS, responsável pela 

coordenação de campanhas de imunização, desenvolvimento de 

ações focadas na prevenção, monitoramento e combate de 

doenças e o Departamento de Vigilância Sanitária – DEVISA, que 

vistoria as condições higiênico-sanitárias, de atuação profissional e 

dos serviços oferecidos por empresas, hotéis, restaurantes e bares, 

além de oferecer cursos de capacitação aos profissionais que 

trabalham com o preparo e manipulação de alimentos. 

SEURB – Secretaria Municipal 

de Urbanismo 

Órgão responsável pelo controle e fiscalização das construções, 

alinhamentos prediais e iluminação pública da cidade. Controla a 

execução de projetos e conservação de obras públicas, realiza 

análise e legalização das obras em geral além da implantação, 

controle e manutenção da iluminação pública, elaboração e 

fiscalização do cumprimento de leis urbanísticas e edificais no 

município. 

SEMEC – Secretaria Municipal 

de Educação 

Tem como responsabilidade orientar a política educacional do 

município, bem como fomentar, organizar e manter os diversos 

níveis de ensino, além de promover o aprimoramento cultural da 

população. 

SEHAB – Secretaria Municipal 

de Habitação 

 

Instituida pela Lei Nº 7.865 de 05 de janeiro de 1998. É 

responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle e 

avaliação das atividades da política habitacional do Município de 

Belém. 

PGM – Procuradoria Geral do 

Município 

A Procuradoria foi criada pela Lei Municipal Nº 9.403 de 06 de 

setembro de 2018. Ela é sucedânea da Secretaria Municipal de 

Assuntos Jurídicos – SEMAJ, alinhando sua nomenclatura as suas 

competências legais. Tem como atribuições principais: patrocinar 

judicialmente as causas em que o Município de Belém seja 

interessado como autor, réu ou interveniente e emitir pareceres 

sobre matérias e processos administrativos submetidos a seu 

exame. 



 

684 

  

Órgãos/Entidades Municipais Descrição 

ARBEL – Agência Reguladora 

Municipal de Belém 

A agência, instituída pela Lei nº 9.576/2020, substitui a antiga 

Agência Municipal de Água e Esgoto (AMAE) e tem como missão 

dar cumprimento às políticas e desenvolver ações voltadas para a 

regulação, controle e fiscalização dos sistemas de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário do Município de Belém, visando a 

eficiência, eficácia, continuidade, equidade do acesso, modicidade 

das tarifas e a universalização da prestação desses serviços 

públicos, com vistas à elevação da qualidade de vida para a 

presente e futuras gerações. Das resoluções emanadas pela 

AMAE/Belém merecem ser mencionadas as de Nº 002 de 06 de 

julho de 2017 que regulamenta as condições gerais na prestação 

de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário do Município de Belém; e de Nº 003 de 12 de agosto de 

2016 que estabelece diretrizes para a elaboração e implementação 

pelo operador (COSANPA) do Plano de Contingência e 

Emergência dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário do Município de Belém. 

SEMOB – Superintendência 

Executiva de Mobilidade 

Urbana de Belém 

Estabelecida pela Lei Municipal Nº 9.031 de 18 de setembro de 

2013. Tem a finalidade de planejar, gerir, executar e avaliar o 

sistema de mobilidade urbana do Município de Belém. Entenda-se 

como Sistema de Mobilidade Urbana o conjunto organizado e 

coordenado dos modos de transporte de serviços e de 

infraestrutura que garantem os deslocamentos de pessoas e 

cargas no território do Município. 

BELEMTUR – Coordenadoria 

Municipal de Turismo 

A coordenadoria foi instituída pela Lei N.º 8291 de 30 de dezembro 

de 2003. Tem como objetivo planejar, coordenar, controlar e avaliar 

as atividades relacionadas com o turismo no Município do Belém. 

CODEM – Companhia de 

Desenvolvimento e 

Administração da Área 

Metropolitana de Belém 

Caracterizada como uma sociedade de economia mista, tem como 

principal acionista a Prefeitura Municipal de Belém. Foi criada pela 

Lei Municipal Nº 6.795 de 24 de abril de 1971, com as alterações 

previstas pela Lei Municipal Nº 6.861 de 08 de fevereiro de 1971. É 

responsável pela regularização fundiária no município que é 

realizada por meio do Programa Chão Legal, além de prestar 

serviços técnicos especializados aos órgãos públicos e aos 

cidadãos, tais como: avaliação de imóveis; levantamentos 

topográficos georreferenciados; pesquisa fundiária e 

cadastramento imobiliário de novas unidades habitacionais; atua na 

urbanização de áreas, mediante convênio com terceiros e de 

acordo com as diretrizes legais; promove, com subsídios técnicos, 
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Órgãos/Entidades Municipais Descrição 

a desapropriação das áreas de expansão urbana e a venda de 

áreas urbanizadas, ressalvados os interesses da União, do Estado 

e dos Municípios; atua como agente promotor na elaboração, 

estruturação, execução e/ou fiscalização de projetos e programas 

financiados por entidades/organismos nacionais ou internacionais, 

governamentais ou privados, instituições financeiras, fundos ou 

quaisquer outros organismos de financiamento ou apoio, para fins 

de repasse de recursos ou quaisquer outros objetivos vinculados, 

inclusive obtenção de financiamento de qualquer natureza e 

prestação de garantias, podendo, pelo exercício dessas atividades, 

cobrar as remunerações pertinentes, na forma usual do mercado e 

do desempenho de entidades congêneres; atua no nível de apoio à 

pesquisa, sistema de informação, desenvolvimento urbano 

municipal e/ou metropolitano; é responsável por produzir e 

gerenciar sistema de cartografia dos municípios e produzir mapas 

temáticos. 

COMDEC – Comissão 

Municipal de Defesa Civil de 

Belém 

Órgão da Prefeitura Municipal de Belém, criado através da Lei 

Municipal Nº 7.629 de 13 de dezembro de 1984, e regulamentado 

pelo Decreto Municipal Nº 17.42285-PG de 17 de maio de 1985. A 

comissão foi implantada em 1986 e atua nos seguintes casos e/ou 

situações de risco e vulnerabilidade social: incêndio; vendaval; 

naufrágio; desabamentos; enchentes; urgência, emergência e 

ações de prevenção de acidentes. 

GMB – Guarda Municipal de 

Belém 

Criada pela Lei Municipal Nº 7.346 de 14 de outubro de 1986, 

alterada pela Lei Municipal Nº 8.769 de 27 de setembro de 2010. 

Foi implantada em 27 de setembro de 1991. Sua lei de criação a 

define como uma organização autônoma administrativa e 

financeiramente, com competência institucional da segurança 

urbana municipal e atribuições de proteger sua população, guarda 

e proteção dos parques, praças, jardins e demais logradouros 

públicos ou próprios municipais, bem como colaborar com órgão 

competente na operacionalização de fiscalização de trânsito do 

município. 

COMUS – Coordenadoria de 

Comunicação Social 

 

Entre as suas principais atribuições estão: definir e implantar a 

política municipal de comunicação social; promover e divulgar as 

realizações governamentais; promover o relacionamento entre os 

órgãos do Governo Municipal e a imprensa; implantar programas 

informativos, além da coordenação, supervisão e controle da 

publicidade institucional de todos os órgãos da administração 
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Órgãos/Entidades Municipais Descrição 

municipal; coordenar a divulgação e promoção de eventos, ações e 

projetos realizados pela Prefeitura Municipal em toda a mídia 

televisiva, impressa e eletrônica; captar informações vindas da 

população através dos canais competentes e encaminhá-las aos 

órgãos do governo para serem tomadas as devidas providências; 

articular com todas as secretarias e órgãos municipais, captando 

informações de interesse da população e divulgando-as; realizar 

eventos que visem à melhoria da comunicação entre comunidades-

administradores; organizar meios rápidos e práticos de acesso e 

controle da informação; manter um Portal de Informações 

atualizado e que corresponda aos interesses do município; e 

produzir e supervisionar as informações do Órgão de Imprensa 

Oficial do Município. 

PROMABEN – Programa de 

Saneamento da Bacia Estrada 

Nova 

É o programa de saneamento municipal que tem como objetivo 

contribuir para resolver os problemas socioambientais que afetam 

os habitantes da Bacia Hidrográfica Estrada Nova de Belém. Trata-

se de um programa de obras e ações com recursos públicos da 

Prefeitura Municipal de Belém e financiado, parcialmente, pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Das bacias 

hidrográficas de Belém, a Bacia da Estrada Nova é considerada 

como uma das cinco bacias mais críticas, onde as inundações 

frequentes alagam mais de 35% da área. É também a mais 

povoada daquelas situadas dentro do Município de Belém. Diante 

da situação de saneamento precário nesta área, onde a água 

servida e o lixo são jogados diretamente nos canais, e os serviços 

de eletricidade e água potável são igualmente deficientes, a 

Prefeitura Municipal de Belém vem buscando o enfrentamento 

desta realidade para contrapor este cenário através das obras 

do PROMABEN. 

As obras de saneamento previstas no PROMABEN têm relação 

direta no planejamento das ações a serem especificadas na 

primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do 

Município de Belém-Pará, objeto do presente documento. 

Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020. 
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 Órgãos e Entidades Estaduais 

 

No âmbito estadual destacam-se os seguintes órgãos e entidades (Quadro 184) que 

têm atribuições ou auxiliam nas ações de emergência e contingência: 

 

Quadro 184: Órgãos/Entidades Estaduais para Auxílio em Ações de Emergência e 
Contingência. 

Órgãos/Entidades Estaduais Descrição 

COSANPA – Companhia 

Estadual de Saneamento do 

Estado do Pará 

 

Definida como uma sociedade de economia mista criada pela Lei 

Estadual Nº 4.336 de 21 de dezembro de 1970, alterada pela Lei 

Estadual Nº 7.060 de 23 de dezembro de 2007. Segundo a 

Assembleia Geral Extraordinária da COSANPA realizada em 16 de 

julho de 2018, que definiu o novo estatuto social da Companhia, 

esta tem como atribuições: prestação de serviço público de 

abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, 

infraestruturas e instalações necessárias, desde a captação até as 

ligações prediais e respectivos instrumentos de medição e a 

prestação de serviço público de esgotamento sanitário, constituído 

pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias, desde a 

coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada do 

efluente tratado no corpo receptor. A COSANPA detém atualmente 

a concessão dos serviços de água e esgoto do Município de 

Belém. Em 04 de Novembro de 2015 ela firmou com Prefeitura 

Municipal de Belém o Contrato de Programa Nº 001/2015 com 

duração de 30 anos. 

SECTET – Secretaria de 

Estado de Ciência, Tecnologia 

e Educação Profissional e 

Tecnológica 

A SECTET foi criada pela Lei Estadual Nº 7.017 de 24 de julho de 

2007, alterada pelas Leis Estaduais Nº 8.096 de 01 de janeiro de 

2015 e Nº 8.404 de 13 de outubro de 2016. Tem como atribuições 

planejar, formular, coordenar e acompanhar a política estadual de 

desenvolvimento científico e tecnológico, bem como promover, 

apoiar, controlar e avaliar as ações relativas ao fomento da 

pesquisa e à geração e aplicação do conhecimento científico e 

tecnológico em inovação no Estado do Pará. 

SECOM – Secretaria de Estado 

de Comunicação 

A Secretaria foi criada pela Lei Estadual Nº 7.056 de 19 de 

novembro de 2007. Tem como atribuições formular e coordenar a 

política de comunicação do Governo do Estado, visando à 

divulgação das ações desenvolvidas pelos órgãos da 

Administração Pública Direta e Indireta, a promoção e divulgação 

interna das ações na Administração Pública, a coordenação da 
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Órgãos/Entidades Estaduais Descrição 

comunicação pública do Estado, bem como o desenvolvimento de 

ações de democratização e acesso à informação e aos meios de 

comunicação para a população do Estado do Pará. 

SEDOP – Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Urbano e 

Obras Públicas – 

Instituída pela Lei Estadual Nº 8.096 de 01 de Janeiro de 2015, e 

reestruturada pela Lei Estadual Nº 8.404 de 13 de Outubro de 

2016. Tem por finalidades institucionais, propor e implementar a 

política de organização urbana e regional do estado, gerenciar a 

execução dos planos, programa e projetos dela decorrentes, tanto 

nas áreas de competência estadual quanto de interesse urbano, 

em consonância com a Política Estadual de Desenvolvimento, além 

de planejar, coordenar, monitorar, fiscalizar, avaliar e executar 

obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado ou de seu 

interesse. 

 

SEMAS – Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade 

A SEMAS foi criada pela Lei Estadual Nº 5.457 de 11 de maio de 

1988, e reorganizada pela Lei Estadual Nº 7.026 de 30 de julho de 

2007. Tem como missão promover a gestão ambiental integrada, 

compartilhada e eficiente, compatível com o desenvolvimento 

sustentável, assegurando a preservação, a conservação do meio 

ambiente e a melhoria da qualidade de vida. 

SEPLAN – Secretaria de 

Estado de Planejamento 

Criada pela Lei Estadual Nº 4.583 de 24 de setembro de 1975. 

Tem como funções primordiais promover a operacionalidade do 

Sistema Estadual de Planejamento, cumprir e fazer cumprir os 

seus objetivos estabelecidos, expedir normas operacionais e 

realizar a coordenação das seguintes funções: planejamento; 

orçamentação; modernização administrativa; articulação municipal; 

desenvolvimento urbano e metropolitano; desenvolvimento de 

comunidade e incentivo às atividades produtivas privadas. 

SESPA – Secretaria de Estado 

de Saúde Pública 

Responsável por executar a Política Estadual de Saúde a partir dos 

princípios, diretrizes e competências designadas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). Em nível estadual, atua na orientação às 

Secretarias Municipais de Saúde quanto ao planejamento, 

acompanhamento e avaliação das ações de saúde, no sentido de 

assegurar a prevenção, recuperação e promoção da saúde pública. 

A SESPA se faz presente em todo o Estado, por meio dos 13 

Centros Regionais de Saúde (CRS), assessorando e 

acompanhando de perto as ações de saúde nos municípios da sua 

abrangência. 



 

689 

  

Órgãos/Entidades Estaduais Descrição 

SEGUP – Secretaria de Estado 

de Segurança Pública e Defesa 

Social 

Depois de várias alterações ao longo dos anos, a Lei Estadual Nº 

7.584 de 28 de dezembro de 2011 definiu a reestruturação 

organizacional da SEGUP e do Sistema Estadual de Segurança 

Pública e Defesa Social – SIEDS. Como órgão central do SIEDS, a 

SEGUP tem como atribuições coordenar, supervisionar, monitorar 

e avaliar as ações dos órgãos integrantes do Sistema, visando 

garantir a preservação da ordem pública, mantendo os direitos das 

pessoas e do patrimônio, e assegurando a integridade e a 

segurança do cidadão. Dentre os órgãos integrantes da SEGUP 

merecem ser citados o Departamento de Trânsito do Estado do 

Pará – DETRAN Pará e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Pará, os quais são importância no auxílio ao enfrentamento de 

possíveis sinistros no Sistema de Saneamento (água, esgoto, 

drenagem urbana e resíduos sólidos) do Município de Belém. 

Com a promulgação da Constituição Estadual de 1989, o então 

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Pará se 

emancipa. Além de obter autonomia, ganha também um novo 

regime jurídico, passando a ser subordinado diretamente ao 

Governo do Estado, e passando, enfim, a se chamar Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará – CBMPA. A nova Constituição do 

Estado também unificou o Comando do CBMPA com a 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC, passando o 

Comandante Geral do CBMPA a coordenar também a Defesa Civil 

do Estado. 

ARCON – Agência de 

Regulação e Controle de 

Serviços Públicos do Estado do 

Pará 

Considerada uma autarquia especial no âmbito estadual, a ARCON 

PARÁ é dotada de autonomia administrativa e financeira, ente de 

direito público revestido de poder de polícia, com a finalidade de 

regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de 

competência do Estado do Pará, cuja exploração tenha sido 

delegada a terceiros, entidade pública ou privada, através de 

concessão, permissão e autorização, precedida ou não da 

execução de obras públicas. 

No caso do saneamento a ARCON PARÁ tem por finalidade 

regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do Estado do Pará, através 

de convênio com os municípios interessados, a prestação dos 

serviços de saneamento básico concedidos pelos municípios a 

concessionárias públicas ou privadas. 

Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020. 
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 AÇÕES DE CONTINGÊNCIA NAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

IDENTIFICADAS 

 

Quando da ocorrência de situação de emergência, deverão ser tomadas, de imediato, 

pelo operador e demais órgãos, uma série de ações corretivas, as quais são 

específicas para cada eixo de saneamento básico.  

O planejamento das ações de emergência e contingência visa definir as 

responsabilidades de cada elemento que atua na operação do sistema de 

abastecimento de água, subsidiando o processo de tomada de decisão com 

elementos previamente planejados. Desta forma, seu objetivo é fornecer um conjunto 

de diretrizes e informações visando a adoção de procedimentos lógicos, técnicos e 

administrativos, estruturados de forma a propiciar resposta rápida e eficiente em 

situações emergenciais. 

 

Como atividade inicial, foram identificadas as possíveis origens de eventos com 

potencial de causar interrupção no abastecimento de água da população, sendo 

identificadas dez potenciais origens de eventos de risco, demonstradas no Quadro 

185. 

 

Quadro 185: Origem dos Eventos de Emergência e Contingência 

Origem dos Eventos de Emergência e Contingência 

1 Inundações 

2 Estiagem 

3 Qualidade da água bruta 

4 Falta de energia elétrica nas unidades que dependem desta infraestrutura  

5 Ações de vandalismo nas unidades  

6 Falta de manutenção preventiva dos equipamentos instalados nas unidades 

7 Rede de distribuição antiga/sem manutenção  

8 Problema operacional nas unidades 

9 Desconhecimento do cadastro técnico 

10 Vazamento de cloro gás  

Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 



 

691 

  

Tendo em vista as possíveis origens, tem-se os seguintes eventos de emergência e 

contingência identificados para o sistema de abastecimento de água de Belém, 

apresentados no Quadro 186.  

Quadro 186: Evento de Emergência e Contingência 

Evento de Emergência e Contingência  

1 Paralização da captação do manancial superficial 

2 Paralização da captação do manancial subterrâneo 

3 Paralização da ETA  

4 Paralização das Elevatórias  

5 Rompimento de adutora  

6 Problema na estrutura física dos reservatórios 

7 
Qualidade da água distribuída em desacordo com a Portaria de Consolidação nº 05/17 do 

Ministério da Saúde. 

Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Quanto às respostas preventivas das ameaças, os seus custos deverão ser embutidos 

no orçamento anual da concessionária, dispensando um centro de custo específico. 

Dentre estes custos, podem-se exemplificar os seguintes:  

 

• Manutenção e conservação das unidades, com cercas, portões, entre outros;  

• Manutenção eletromecânica preventiva das unidades;  

• Vigilância 24 horas da unidade;  

• Treinamento de equipes de operação;  

• Manutenção de EPIs e EPCs em bom estado de conservação;  

• Adoção de cláusulas contratuais de segurança às empresas terceirizadas;  

• Instalação de placas orientativas e informativas nas unidades do sistema;  

• Definição de profissional capacitado em desenvolver perícias e avaliações 

estruturais no sistema. 

 

Nos Quadros 187 a 193 estão apresentadas as ações de contingência para cada 

evento de emergência identificado em relação ao sistema de abastecimento de água. 

 
 



 

692 

  

Quadro 187: Ações de Contingência - Evento de Paralização da Captação no Manancial Superficial. 

 
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Quadro 188: Ações de Contingência - Evento de Paralização da Captação no Manancial Subterrâneo. 

 
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Evento Ação

Identificação da situação pela Concessionária

Acionar equipe para reabilitação da captação de água bruta

Paralisar a operação da ETA até a conclusão das medidas saneadoras

Comunicar a diretoria e o setor de comunicação da Concessionária

Acionar a concessionária de energia elétrica para reabilitação do fornecimento de energia elétrica se for o caso

Comunicar a Agência Reguladora após a constatação do evento

Comunicar a população atingida pela possível falta de água através de meios de comunicação

Realizar manobras de rede para atendimento de atividades essenciais.

Verificar a disponibilidade de material necessário para a resolução do problema eletromecânico se for o caso

Executar reparos nas instalações danificadas e/ou troca de equipamentos se for o caso

Implementar rodízio de abastecimento

Promover o controle e racionamento de água disponível nos reservatórios

Disponibilizar caminhão pipa para atendimento da população atingida a partir de fontes alternativas cadastradas

Informar à população o retorno da normalidade no abastecimento

Elaborar relatório de análise de situação emergencial

Paralização da Captação 

no Manancial Superficial

Evento Ação

Identificação da situação pela Concessionária

Acionar equipe para reabilitação do poço

Paralisar a operação da ETA até a conclusão das medidas saneadoras

Acionar a concessionária de energia elétrica para reabilitação do fornecimento de energia elétrica se for o caso

Comunicar a diretoria e o setor de comunicação da Concessionária

Comunicar a Agência Reguladora após a constatação do evento

Comunicar a população atingida pela possível falta de água através de meios de comunicação

Realizar manobras de rede para atendimento de atividades essenciais.

Implementar rodízio de abastecimento

Promover o controle e racionamento de água disponível nos reservatórios

Disponibilizar caminhão pipa para atendimento da população atingida a partir de fontes alternativas cadastradas

Informar à população o retorno da normalidade no abastecimento

Elaborar relatório de análise de situação emergencial

Paralização da Captação 

no Manancial 

Subterrâneo
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Quadro 189: Ações de Contingência - Evento de Paralização da ETA. 

 
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Quadro 190: Ações de Contingência - Evento de Paralização da Estação Elevatória de Água Tratada. 

 
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Evento de Emergência Ação de Contingência

Identificação da situação pela Concessionária

Paralisar a operação da ETA até a conclusão das medidas saneadoras

Acionar a concessionária de energia elétrica para reabilitação do fornecimento de energia elétrica se for o caso

Comunicar a diretoria e o setor de comunicação da Concessionária

Comunicar a Agência Reguladora após a constatação do evento

Comunicar a população atingida pela possível falta de água através de meios de comunicação

Realizar manobras de rede para atendimento de atividades essenciais.

Implementar rodízio de abastecimento

Promover o controle e racionamento de água disponível nos reservatórios

Disponibilizar caminhão pipa para atendimento da população atingida a partir de fontes alternativas cadastradas

Informar à população o retorno da normalidade no abastecimento

Elaborar relatório de análise de situação emergencial

Paralização da ETA

Evento Ação

Identificação da situação pela Concessionária

Acionar emergencialmente a equipe de manutenção

Comunicar a diretoria e o setor de comunicação da Concessionária

Acionar a concessionária de energia elétrica para reabilitação do fornecimento de energia elétrica se for o caso

Comunicar a Agência Reguladora após a constatação do evento

Comunicar a população atingida pela possível falta de água através de meios de comunicação

Verificar a disponibilidade de material necessário para a resolução do problema

Executar reparos nas instalações danificadas e/ou troca de equipamentos

Disponibilizar caminhão pipa para atendimento da população atingida a partir de fontes alternativas cadastradas

Informar à população o retorno da normalidade no abastecimento

Elaborar relatório de análise de situação emergencial

Paralização de Estação 

Elevatória de Água 

Tratada
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Quadro 191: Ações de Contingência - Evento de Rompimento da Adutora de Água Tratada. 

 
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Quadro 192: Ações de Contingência - Evento de Problema na Infraestrutura Física de Reservatório. 

 
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Evento de Emergência Ação de Contingência

Acionar emergencialmente a equipe de manutenção

Identificação da situação pela Concessionária

Comunicar a diretoria e o setor de comunicação da Concessionária

Comunicar a Agência Reguladora após a constatação do evento

Comunicar órgão responsável pelo trânsito

Solicitar ao órgão competente o isolamento da área, retirada de pessoas e sinalização adequada

Comunicar a população atingida pela falta de água através de meios de comunicação

Verificar a disponibilidade de material necessário para a resolução do problema

Executar reparos no trecho da tubulação danificada

Informar à população o retorno da normalidade no abastecimento

Elaborar relatório de análise de situação emergencial

Rompimento de Adutora 

de Água 

Evento de Emergência Ação de Contingência

Acionar emergencialmente a equipe de manutenção

Identificação da situação pela Concessionária

Realizar manobras de rede para atendimento de atividades essenciais

Disponibilizar caminhão pipa para atendimento da população atingida a partir de fontes alternativas cadastradas

Comunicar a diretoria e o setor de comunicação da Concessionária

Comunicar a Agência Reguladora após a constatação do evento

Comunicar a população atingida pela falta de água através de meios de comunicação

Verificar a disponibilidade de material necessário para a resolução do problema

Executar reparos estruturais no reservatório

Informar à população o retorno da normalidade no abastecimento

Elaborar relatório de análise de situação emergencial

Problema na Estrutura 

Física de reservatório
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Quadro 193: Ações de Contingência - Evento de Qualidade da Água Distribuída em Desacordo com Portaria do MS. 

 
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2020. 

 

Evento Ação

Identificação da situação pela Concessionária

Acionar equipe para identificar o gerador do problema de tratamento na ETA ou Poço em questão

Paralisar a operação da ETA ou do Poço até a conclusão das medidas saneadoras

Comunicar a diretoria e o setor de comunicação da Concessionária

Comunicar a Agência Reguladora após a constatação do evento

Comunicar a população atingida pela possível falta de água através de meios de comunicação

Realizar manobras de descarga de rede caso identificada a necessidade.

Realizar manobras de rede para atendimento de atividades essenciais.

Verificar a disponibilidade de material necessário para a resolução do problema

Executar reparos nas instalações danificadas e/ou troca de equipamentos se for o caso

Implementar rodízio de abastecimento

Promover o controle e racionamento de água disponível nos reservatórios

Disponibilizar caminhão pipa para atendimento da população atingida a partir de fontes alternativas cadastradas

Informar à população o retorno da normalidade no abastecimento

Elaborar relatório de análise de situação emergencial

Qualidade da Água 

Distribuída em 

Desacordo com a 

Portaria nº 005/17 do 

MS.
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 Plano de Segurança da Água 

 

Analisando diversas alternativas de estruturação de um Plano de Segurança da 

Água, para fins do Plano de Saneamento Básico, propõe-se que a concessionária 

desenvolva um trabalho em que conste minimamente os seguintes itens: 

 

 Definições 

 

Plano de Segurança da Água (PSA) é definido como um instrumento que identifica 

e prioriza perigos e riscos em um sistema de abastecimento de água, desde o 

manancial até o consumidor, visando estabelecer medidas de controle para 

reduzi-los ou eliminá-los e estabelecer processos para verificação da eficiência da 

gestão preventiva. 

 

É um instrumento com abordagem preventiva, com o objetivo de garantir a 

segurança da água para consumo humano, incluindo a minimização da 

contaminação na bacia hidrográfica contribuinte ao manancial de captação e a 

eliminação ou remoção da contaminação na estação de tratamento de água e a 

prevenção da (re)contaminação no sistema de distribuição. 

 

 Objetivos 

 

Os principais objetivos do PSA são os seguintes: 

 

• Controlar a poluição das fontes de água;  

• Otimizar a remoção ou inativação de contaminantes durante o tratamento; 

• Evitar a contaminação durante o armazenamento, distribuição e consumo; 

• Melhorar as práticas de gestão e operação para garantir a segurança da 

água, melhorando a eficiência e reduzindo as despesas;  

• Melhorar o conhecimento das partes interessadas sobre toda a cadeia de 

abastecimento de água e sua vulnerabilidade;  

• Melhorar a comunicação e colaboração entre os principais grupos de 

interessados e os responsáveis pela operação do SAA – os consumidores, 
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as autoridades que lidam com saneamento, saúde e ambiente, bem como 

do setor privado;  

• Informar e priorizar as necessidades de melhorias de infraestrutura física e 

recursos.  

 

 Constituição de Equipe Multidisciplinar 

 

A equipe responsável pela elaboração do PSA deverá ser a mais multidisciplinar 

possível, composta por especialistas em saneamento básico das diversas áreas 

da concessionária, de profissionais externos com atuação em recursos hídricos, 

em meio ambiente, em saúde pública, em outros órgãos afins da administração 

municipal, da agência reguladora e representantes dos consumidores finais da 

água. 

 

 Descrição dos Sistemas 

 

A fim de bem conhecer o SAA, a descrição dos sistemas deverá ser a mais 

completa possível, sempre por sistema produtor, seja de superfície ou 

subterrâneo. 

 

Se possível deve ser montado um diagrama de fluxo de todas as unidades 

intervenientes, das etapas envolvidas e com cadastramento georreferenciado. 

 

Deverá se desenvolvido e mantido atualizado um banco de dados relacional com 

as informações disponíveis. 

 

Os sistemas deverão ser detalhados nas seguintes etapas:  

 

• Captação de água bruta, incluindo a bacia hidrográfica onde o manancial 

está inserido ou o aquífero utilizado. 

Caracterização do tipo de manancial 

Geologia e hidrologia 

Vazões  
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Dados meteorológicos e climáticos 

Uso e ocupação do solo 

Preservação de mata ciliar 

Atividades potencialmente poluidoras 

Usos múltiplos da água 

Previsão de ocupação da bacia a longo prazo 

Estudo da qualidade e quantidade de água ao longo do ano 

Qualidade da água bruta 

Cadastro das unidades 

• Tratamento 

Tipo de tratamento 

Parâmetros hidráulicos das etapas do tratamento 

Procedimentos operacionais padrão 

Resultados da qualidade da água tratada 

Avaliação de desempenho nas diversas etapas do tratamento 

Equipamentos para controle da qualidade da água 

Produtos utilizados no tratamento da água 

Cadastro das unidades 

• Distribuição 

Definição do plano de coleta de amostragem de água tratada 

Setorização existente 

Localização e levantamento da qualidade da água tratada em seus pontos 

sensíveis: hospitais, clínicas, escolas, pontas de rede críticas (pontos 

mortos) 

 

 Avaliação de Cada Sistema, Identificação dos Perigos e 

Caracterização dos Riscos 

 

A partir dos dados levantados para cada sistema, por processo e por unidade 

operacional, deve ser efetuada a determinação dos perigos e avaliação dos riscos 

inerentes. 
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Sugere-se que seja estruturada uma matriz GUTT com os pontos identificados, 

que se apresentem em desacordo ao padrão esperado. 

 

A matriz deve ser estruturada com 2 variáveis: probabilidade de ocorrência e 

severidade das consequências. 

 

Deverão ser estabelecidos pela equipe de trabalho os Pontos Críticos de Controle 

(PCC), os Pontos de Controle (PC)e os Pontos de Atenção (PA) dos processos, 

conforme resultado da pontuação da matriz GUTT elaborada. 

 

Recomenda-se que seja elaborado um fluxograma para cada unidade operacional 

envolvendo todas as etapas do processo, permitindo uma efetiva visualização dos 

PCC, PC e PA. 

 

 Monitoramento Operacional 

 

Para o monitoramento operacional deverá ser definido e estabelecido os 

procedimentos de monitoramento e os limites críticos das ocorrências, para cada 

sistema produtor. 

 

Complementarmente devem ser estabelecidas as ações corretivas para cada 

evento não conforme identificado. 

 

 Comunicação 

 

Deverá ser elaborada documentação e protocolos de comunicação para registro 

e divulgação das ocorrências e das ações empreendidas. 

 

 Validação e verificação do PSA 

 

Apesar de ser sugerida a participação de técnicos da Agência Reguladora na 

elaboração do PSA, recomenda-se a atuação dela como uma unidade de 

vigilância independente. 
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 Plano de Contingenciamento de Cianobactérias 

 

Segundo recomendação da Organização Mundial da Saúde, as prestadoras dos 

serviços públicos de abastecimento de água devem desenvolver um planejamento 

que garanta a qualidade da água distribuída, envolvendo etapa de monitoramento 

e contingência para gestão dos riscos relacionados à cianobactérias.  

 

A garantia da qualidade da água bruta captada está diretamente relacionada à 

proteção do manancial utilizado. Deste modo deve-se ter uma abordagem visando 

a prevenção, resultando em maior disponibilidade com menor grau de 

contaminação. 

 

 Prevenção de Floração de Cianobactérias 

 

As ações elencadas a seguir tem como objetivo reduzir o processo de eutrofização 

e a consequente proliferação de cianobactérias: 

 

• Regulamentação do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica; 

• Ordenamento da ocupação territorial; 

• Preservação das matas ciliares; 

• Tratamento em nível terciário dos esgotos domésticos e efluentes 

industriais; 

• Avaliação do regime de operação das lagoas, como o tempo de detenção 

e o fluxo da água, que podem influenciar as condições dinâmicas. 

• Monitoramento e registro das populações de cianobactérias. 

 

 Monitoramento Preventivo 

 

A implantação de um sistema de monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas 

representam um desafio à concessionária, pois estes organismos se multiplicam 

no ambiente e podem concentrar-se em diferentes porções dos lagos de acordo 

com a ação do vento ou do fluxo hídrico. Deste modo, a formação e dispersão das 
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cianobactérias podem mudar em horas, tornando complicada a avaliação dos 

perigos associados e das medidas corretivas. O sistema de monitoramento deve 

incluir no mínimo as seguintes ações: 

 

• Avaliação dos perigos à saúde causados pelas cianobactérias; 

• Identificação das áreas suscetíveis nos lagos; 

• Desenvolvimento de um programa de controle de poluição por nutrientes; 

• Inspeção visual do corpo hídrico para identificar mudança de coloração ou 

formação de natas; 

• Realização de análises de fósforo total e clorofila; 

• Análises quinzenais na tomada de água bruta para identificar presença de 

cianobactérias (acima de 10.000 céls./ml). 

 

 Planos de Contingência 

 

O planejamento de contingência tem como objetivo descrever as medidas a serem 

tomadas numa emergência, contemplando ações de monitoramento e 

gerenciamento, bem como estabelecer um sistema de níveis de alerta, estipulando 

uma sequência de respostas graduadas na ocorrência de uma floração de 

cianobactérias. 

 

Qualquer desenvolvimento em massa de cianobactérias pode representar um 

risco em potencial para a saúde, pois muitas toxinas não identificadas podem ser 

produzidas por estes organismos e gerarem potencial impacto na saúde da 

população. Realização de alertas à população são essenciais para esclarecimento 

quanto aos riscos aos quais estão expostas. 

 

Como parte dos planos de contingência, as ações de monitoramento incluem as 

inspeções de cor e odor do local, observação de natas, presença de partículas na 

água, verificação da ocorrência de mortandade de peixes, e outras informações 

que possam ser importantes para uma avaliação adequada. O monitoramento 

visual pode gerar resultados de presença das florações quando ocorre a mudança 
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na coloração, porém pouco eficaz, pois as natas podem se dispersar ou se 

acumular em curtos períodos. 

 

A partir dos resultados do monitoramento, é possível fazer uma avaliação dos 

riscos para a saúde humana e o treinamento do prestador de serviço para o 

enfrentamento de situações críticas de proliferação é indispensável. 

 

Os protocolos utilizados para implementação do plano contingência contempla 

usualmente três níveis de alerta, baseados no guia “Toxic Cyanobacteria in Water: 

a guide to their public health consequences, monitoring ans management”, sendo: 

 

• Nível vigilância; 

• Alerta nível 1; 

• Alerta nível 2. 

 

O nível de Vigilância se instala quando, no monitoramento, for detectada uma 

colônia em 1 mL de amostra, o monitoramento deve passar a ser semanal. Neste 

caso, propõe-se as seguintes medidas: 

 

• Inspecionar a entrada de água na captação, para observar a presença de 

natas de cianobactérias; 

• Aplicar medidas corretivas necessárias; 

• Realizar tratamento adequado para remoção do gosto/odor; 

• Avaliar as ações implementadas e tomar decisões com base nos resultados 

obtidos. 

 

Após as ações do nível de vigilância serem tomadas, se os resultados do 

monitoramento forem positivos, volta-se ao monitoramento regular, caso contrário, 

passa-se para o Alerta Nível 1. 

 

O Nível de Alerta 1 se instala a partir da confirmação de uma floração de 

cianobactérias potencialmente nocivas. A OMS considera que os limites para esse 

tipo de alerta são superiores a 2.000 céls/mL. Neste caso, as ações envolvem: 
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• Coleta de amostras para testes de toxicidade e confirmação da 

identificação das cianobactérias envolvidas na floração; 

• Verificação da eficiência do processo de contenção de floração; 

• Alerta à Agência Reguladora e ao Poder Concedente; 

• Manutenção do monitoramento, pelo menos semanal. 

 

O Alerta Nível 1 deve ser mantido até que a floração desapareça. Porém, caso a 

contagem de cianobactérias seja igual ou superior à 100.000 céls/mL, bem como 

se encontre presença de toxinas, deve-se iniciar os procedimentos de Alerta Nível 

2.  

 

Nesta situação mais crítica, há a necessidade de implantar métodos avançados 

de tratamento, onde envolve o uso de carvão ativado. As medidas imediatas 

incluem também um aumento na frequência de monitoramento e de testes de 

toxicidade, além da realização de testes de toxina para a água tratada antes da 

distribuição. 

 

 Medidas Corretivas 

 

As medidas corretivas envolvem intervenções diretas no ponto de captação, entre 

as quais pode-se destacar: 

 

• Mudança do ponto de captação para uma área com maior circulação; 

• Uso de aeradores no ponto de captação; 

• Mudança na profundidade da tomada de água; 

 

 Plano de Racionamento da Água 

 

As possíveis origens para a necessidade de um racionamento são decorrentes de 

fatores vinculados às limitações extremas na quantidade e/ou na qualidade de 

água bruta ou tratada, sejam de impactos imediatos ou de evolução gradual, 

sendo que nesta última possibilidade as ações preventivas podem ser 

antecipadas. 
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As ocorrências na qualidade da água bruta estão localizadas nas captações 

superficiais e subterrâneas, enquanto na água tratada estão diretamente 

relacionadas à etapa de tratamento e eventualmente no armazenamento da água 

tratada nos reservatórios. 

 

Por sua vez as ocorrências na quantidade de água bruta se referem à eventuais 

estiagens ou problemas nas unidades operacionais em todas as etapas do 

sistema de água – captação, adução, recalque, tratamento, sendo pouco provável 

que ocorrências na distribuição gerem a necessidade de racionamento. 

 

Nem todos os problemas de desabastecimento levam a necessidade de um 

racionamento, devendo portanto, a ocorrência geradora ser de gravidade e com a 

solução do problema demandando um tempo razoável para solução, superior a 

pelo menos 24 horas, que é o tempo as unidades consumidoras devem ter de 

reservação, além daquela do próprio sistema correspondendo a 1/3 do volume do 

dia de maior consumo. 

 

A realização de racionamento, para atender condições emergenciais de 

abastecimento de água, deverá ser realizada através de um Plano de 

Racionamento, a ser elaborado pela prestadora de serviço e avalizados pela 

Agência Reguladora, devendo ser observadas as seguintes recomendações 

mínimas: 

 

• Deve ser assegurada publicidade e informação aos usuários quanto aos 

períodos e datas de interrupção do abastecimento de água, com uma 

antecedência mínima viável, nos meios de comunicação disponíveis como 

internet, rádios, jornais, carros de som, postos de atendimento e em locais 

de concentração de pessoas, tais como: espaços públicos, escolas, centros 

comunitários, igrejas, etc.; 

• A distribuição espacial e temporal das interrupções no abastecimento de 

água – rodízio, deve ser o mais homogênea possível, observadas as 

condições técnicas de cada setor de abastecimento, devendo ser estudada 

e definida sua frequência e duração, evitando ao máximo a interrupção por 
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períodos e com frequências muito superiores em algumas regiões em 

detrimento de outras; 

• Deve ser garantido o abastecimento de água, por meios regulares ou 

alternativos, a usuários essenciais como hospitais, maternidades, postos de 

saúde, unidades de hemodiálise, creches, escolas e Corpo de Bombeiros; 

• O abastecimento residencial deve ser priorizado, com os menores períodos 

e frequências de interrupção possíveis, em detrimento das zonas 

estritamente comerciais ou industriais; 

• Definição de alternativas operacionais no sistema de água, quando de 

ocorrência na etapa pré-distribuição, com acionamento de alternativas de 

mananciais; 

• Definição de alternativas operacionais no sistema de água, na etapa de 

distribuição, tais como redução de pressão, utilização de setorização para 

rodízio de abastecimento, avaliação do tempo de regularização do setor; 

• Deve contemplar campanhas visando o uso racional e moderado da água; 

• Em situações extremas e mais duradouras, conforme o Art. 46 da Lei 11.445, 

têm-se que em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos 

hídricos que obrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade 

gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos 

tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais 

decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a 

gestão da demanda. 

   

Um plano de racionamento respeitando estas premissas, certamente será capaz 

de atender de forma justa as demandas de abastecimento de Belém em situações 

de crise no abastecimento. 

 

 

 MANUTENÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

 

As atividades relativas à manutenção do planejamento das ações de emergência 

e contingência são aquelas previstas para garantir a sua efetiva execução do 
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plano, bem como aquelas que preveem as adequações identificadas ao longo do 

processo.  

 

Para Manutenção do plano de emergência e contingência é importante destacar 

as seguintes etapas:  

 

• Execução de treinamento;  

• Sistema de revisão e avaliação das ações;  

• Documentação das ações realizadas em cada evento.  

 

Para uma adequada aplicação e gestão do plano de emergência é fundamental 

que a comunicação entre todos os funcionários envolvidos na operação do 

sistema de abastecimento de água e os gestores esteja alinhada. Além disso, as 

rotas de comunicação dos possíveis eventos emergenciais devem ser claras e de 

fácil acesso a todos os colaboradores. 

 

 Treinamento 

 

Quanto à execução do Programa de Treinamento, sugere-se a realização de um 

treinamento anual com 8h (oito horas) de duração. Este treinamento será 

organizado pela concessionária, cujo conteúdo programático sugerido está 

apresentado a seguir: 

 

• Apresentação dos riscos; 

• Execução das respostas aos riscos; 

• Execução das ações de contingência; 

• Definição das responsabilidades; 

• Apresentação dos fluxogramas; 

• Simulações. 
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 Revisão das Ações de Contingência 

 

As revisões das ações de emergência e contingência devem ocorrer, no mínimo, 

a cada quatro anos, preferencialmente junto à revisão do PMSB e devem 

considerar todos os documentos gerenciais relativos aos eventos que acionaram 

as ações de emergência e contingência ocorridos no período. 

 

Os mínimos documentos gerenciais que devem ser considerados em cada evento 

de risco ao sistema de abastecimento de água são os seguintes: 

 

• Relatório da Base de Dados Operacionais – onde é registrada a ocorrência 

de uma ação emergência para uma determinada unidade operacional, bem 

como as respectivas informações quantitativas e qualitativas a respeito de 

cada evento; 

• Relatório do Sistema Supervisório – utilizado para gerenciar os controles 

de níveis dos reservatórios e o funcionamento dos conjuntos moto bomba; 

• Ficha de Avaliação do Treinamento – utilizado para identificar o nível dos 

colaboradores após a realização do treinamento; 

• Relatório Anual de Ocorrência de Riscos – Relatório com a compilação de 

todos os riscos ocorridos no ano calendário. 

• Parecer de Avaliação do Plano pelo Gestor – Relatório contendo críticas e 

sugestões por parte do gestor no que se refere à eficácia das ações de 

emergência e contingência contidas no plano para um determinado evento. 

 

As ocorrências apontadas nos relatórios mencionados deverão ser analisadas 

para que durante as revisões do plano possa ser analisada a efetividade das 

ações de emergência e contingências adotadas. Finalizado o processo de revisão 

do plano com as ações de emergência e contingência, os colaboradores 

envolvidos na operação do sistema de abastecimento de água devem ser 

devidamente informados e treinados.  
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Dentro destes treinamentos, devem ser realizados exercícios de simulação das 

situações emergenciais, de modo a verificar o grau de resposta com a implantação 

de novas ações de emergência e contingência. 

 

 Documentação 

 

Anualmente, os gestores do Plano de Contingência e Emergência serão 

responsáveis pela elaboração de relatórios contendo a quantificação de todos os 

eventos emergenciais registrados e os resultados das ações previstas no plano 

de emergência e contingência.  

 

No relatório deverão estar descritos também todas as atividades pertinentes ao 

plano, como treinamentos, simulações, entre outros, bem como uma conclusão 

sobre a eficácia das ações de emergência e contingência acionadas ao longo do 

ano. 
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